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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/02/2019 – 2ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
2. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
1. PV - 5 MINUTOS
2. PSDB - 5 MINUTOS
3. MDB - 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18.02.2019
I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
1. REQUERIMENTO Nº 038/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJ A ENCAMINHADO OFÍCIO À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, SOLICITANDO
INFORMAÇÕES
SOBRE
AS
CONDIÇÕES
DE
FUNCIONAMENTO,
HIGIENE,
MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO DA FEIRA DA CIDADE OPERÁRIA, BEM
COMO DA ESTRUTURA DO LOCAL.
2. REQUERIMENTO Nº 039/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO
MARANHÃO, SENHOR JEFERSON PORTELA, SOLICITANDO
INFORMAÇÕES REFERENTE À QUANTIDADE DE VIATURAS
ADQUIRIDAS OU ALUGADAS, E SEUS RESPECTIVOS
VALORES, PELO GOVERNO DO ESTADO, NOS ANOS DE 2015
À 2019, BEM COMO SUAS PLACAS,CHASSIS E OS ÓRGÃOS/
UNIDADES PARA ONDE FORAM DESTINADAS E SUAS
RESPECTIVAS CIDADES.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 18/02/2019 – SEGUNDA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 046/19, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que obriga restaurantes, bares,
lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares autorizados pelo
governo a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável e/0u
reciclável individual e hermeticamente embalados com material
semelhante.
2. PROJETO DE LEI Nº 047/19, de autoria do Senhor
Deputado Pastor Cavalcante, declara a Escola Bíblica Dominical como
patrimônio imaterial do Estado do Maranhão.
3. PROJETO DE LEI Nº 048/19, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que acrescenta o § 3º ao Art. 3º da Lei nº 6.915,
de 11 de abril de 1997, alterada pela Lei nº 10.206, de 24 de fevereiro
de 2015, que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de
pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 049/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que altera dispositivos da Lei nº 10.969/2018,
de 14 de dezembro de 2018, que institui o dia maranhense de combate
a violência de gênero contra a mulher.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
5. MOÇÃO Nº 003/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, de aplausos, manifestando extensa admiração
pelas iniciativa dos estudantes de direito Brenda de Abreu Sá e Victor
Hugo Souza Moraes que desenvolveram um aplicativo para classificar
locais com risco de assédio às mulheres, intitulado “SafeGirl” (Garota
Segura), em parceria com o estudante amapaense de Ciência da
Computação Mateus Bezerra da Silva.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 041/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a política de incentivo ao
uso de bicicletas, instalação de bicicletários e vestiários em prédios
dos órgãos públicos do Estado do Maranhão.
2. PROJETO DE LEI Nº 042/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a política de incentivo ao
uso de bicicleta e obrigatoriedade de criação de estacionamentos para
bicicletas em locais de grande movimentação de pessoas no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.
3. PROJTO DE LEI Nº 043/19, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista, que determina que bares, restaurantes, hotéis e
similares disponibilizem cardápios e outros meios informativos na
linguagem braille para seus usuários com deficiência visual e dá outras
providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 044/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga, no Estado do Maranhão, as
empresas prestadoras de serviços a informarem previamente aos
consumidores os dados dos funcionários que executarão os serviços
demandados em suas residências ou sedes, e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 045/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre a proibição de utilização
de canudos produzidos em material plástico, nos estabelecimentos
comerciais e afins, e dá outras providências.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/
19, de autoria do Senhor Deputado Wendel Lages, que concede a
Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à cantora,
compositora e instrumentista Alcione Dias Nazareth.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/19, de autoria do
Senhor Deputado Hélio Soares, tendo como có-autor, o Senhor
Deputado Duarte Junior, que cria na estrutura do Poder Legislativo do
Maranhão o Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON
ASSEMBLÉIA e dá outras providências.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 037/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que concede ao aluno com deficiência
locomotora permanente ou temporária, a prioridade na matrícula em
escola da Rede Estadual mais próxima da sua residência.
2. PROJETO DE LEI Nº 038/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência Veterinária – SAMUvet para resgate, primeiros
socorros e atendimento de animais em vias públicas e dá outras
providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 039/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Dia de Incentivo ao
Ciclismo no Estado do Maranhão.
4. PROJETO DE LEI Nº 040/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que dispõe sobre a exigência de valor mínimo, para
pagamento com cartão de crédito ou débito, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providencias.
ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 020/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que institui o Programa de Linhas de Produção e
Incentivo à sua implantação no Estado do Maranhão e dá outras
providências.
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2. PROJETO DE LEI Nº 029/19, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre a exigência de comprovação
de equidade salarial entre homens e mulheres para as empresas que
contratarem com o Poder Público Estadual e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 030/19, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio, que dispõe sobre o período mínimo de gratuidade
nos estacionamentos dos Shopping Centers, centros comerciais,
supermercados, hipermercados, rodoviárias, aeroportos, portos e
hospitais.
4. PROJETO DE LEI Nº 031/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que institui alterações da Lei n° 10.169, de
05 de dezembro de 2014, com nova redação dada pela Lei n° 10.412 de
05 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção a todos os animais
no âmbito estadual, e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 032/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a proibição de cobrança da
prova de segunda chamada, substitutiva e similares, estabelece sanções,
e dá outras providências.
6. PROJETO DE LEI Nº 033/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a garantia de embarque em
transporte aquaviário ao profissional de medicina e dá outras
providências.
7. PROJETO DE LEI Nº 034/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a destinação dos
cães da Polícia Militar do Maranhão – PMMA – que não estiverem
aptos para o serviço na corporação.
8. PROJETO DE LEI Nº 035/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilização de banheiros químicos adaptados à pessoa com
deficiência ou mobilidade reduzida nos eventos organizados em espaços
públicos ou privados, realizados no Estado do Maranhão.
9. PROJETO DE LEI Nº 036/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre o pagamento de recompensa
por informações que auxiliem os órgãos de segurança estaduais nas
investigações criminais, e dá outras providência.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 14 DE FEVEREIRO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia quatorze de fevereiro de dois mil
e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhora Deputada Detinha.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Felipe dos
Pneus.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington
do Curso.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio
Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
Daniela Tema, Detinha, , Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Felipe dos
Pneus, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, , Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Andreia Rezende, Doutor Leonardo Sá,
Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Fernando
Pessoa, Márcio Honairser, Othelino Neto, Ricardo Rios, Rildo Amaral
e Roberto Costa.
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I – ABERTURA.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DETINHA – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DETINHA – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (lê Texto Bíblico e Ata) –
Ata lida, Senhor Presidente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DETINHA – Ata lida e considerada aprovada.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DETINHA – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 046 / 19
OBRIGA
RESTAURANTES,
BARES,
LANCHONETES, BARRACAS DE PRAIA,
AMBULANTES E SIMILARES AUTORIZADOS
PELO GOVERNO A USAREM E FORNECEREM
CANUDOS DE PAPEL BIODEGRADÁVEL E/OU
RECICLÁVEL
INDIVIDUAL
E
HERMETICAMENTE EMBALADOS COM
MATERIAL SEMELHANTE.
Art. 1º Obriga os restaurantes, lanchonetes, bares e similares,
barracas de praia e vendedores ambulantes no Estado do Maranhão a
usar e fornecer a seus clientes apenas canudos de papel biodegradável
e/ou reciclável individualmente e hermeticamente embalados com
material semelhante.
Art. 2º O descumprimento ao disposto na presente Lei sujeitará
os infratores à pena de multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
Art. 3º Na reincidência, será cobrada multa no valor de
R$6.000,00 (seis mil reais).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 5 de fevereiro de 2019. CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
Tudo que for não-biodegradável não consegue ser decomposto
de maneira natural.
Se você usar um canudo por dia durante 10 anos, 3.650 canudos
plásticos acabam em aterros. Estes canudos plásticos são terríveis
para o nosso meio ambiente, pois pelo fato de não serem absorvidos
pela natureza, ocorrem terríveis situações como os plásticos nos
oceanos, que, devido a correntes marítimas chegam a vagar pelo planeta
inteiro e muitos animais aquáticos morrem ao ingerir tais materiais.
Existe também o problema, caso sejam eliminados por incineração, de
serem altamente poluentes.
Mas não é só a degradação ao meio ambiente, pois também
afetam a nossa saúde.
Canudos plásticos contêm Bisfenol A (BPA), um produto
químico empregado que imita a atividade de hormônios, como o
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estrógeno no corpo, o que pode levar a distúrbios reprodutivos, câncer
de mama e de próstata, diabetes, doenças cardíacas e outros
comprometimentos de saúde.
Porque biodegradável.
Trata-se de um nome dado a materiais de decomposição natural,
que ocorre com apoio de bactérias e fungos. Isso é possível porque os
materiais, a partir dos quais são feitos, são renováveis, facilmente
substituíveis e podem ser reutilizados com tranquilidade, minimizando
impactos.
Basicamente, biodegradável é tudo o que é elaborado a partir
de plantas e animais. Papel, por exemplo, é biodegradável e renovável,
por ser feito de árvores. Além de totalmente reciclado, é renovável
pois, ao se derrubar uma árvore para fazer o material, pode-se plantar
uma nova.
Portanto, passar a usar itens reutilizáveis e reciclar sempre
que possível pode ajudar a reduzir drasticamente a quantidade de lixo
se acumulando em aterros sanitários, beneficiando assim o meio
ambiente e a sua saúde.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 5 de fevereiro de 2019. CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 047 / 19
DECLARA A ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL DO ESTADO
DO MARANHÃO.
Art. 1º -É Declarado Patrimônio Imaterial do Estado do
Maranhão a ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL.
Art. 2º -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
em São Luis –MA, 06 de fevereiro de 2019. - PASTOR CAVALCANTE
- Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A Escola Bíblica Dominical é um instituto de educação cristã,
presente na maioria das igrejas evangélicas. Sua origem remonta a 20 de
julho de 1780, na cidade de Gloucester, Inglaterra, por iniciativa do
jornalista inglês Robert Raikes, como objetivo de combater o
analfabetismo e a desigualdade social entre as crianças e jovens, filhos
de operários da região, que trabalhavam cerca de 12 horas por dia com
seus pais nas fábricas, tendo o domingo como único dia livre para a
aprendizagem.Preocupado com o futuro daquelas crianças e jovens,
Robert Raikes criou uma escola que funcionasse aos domingos,
ensinando aritmética, leitura, escrita, boas maneiras, moral e civismo,
fundamentada nos princípios cristãos. Com o apoio de voluntários, a
ideia se expandiu e, em três anos já haviam sete escolas com média de
trinta alunos cada. A experiência trouxe repercussão positiva na
sociedade, sobretudo na significativa diminuição dos índices de
criminalidade.No Brasil a Escola Bíblica Dominical foi fundadaem 19
de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis –RJ, pelos missionários
escoceses Robert e Sara Kalley. A primeira escola contou com apenas
cinco crianças. A partir de então passou a ser adotada por várias igrejas
evangélicas como: Batista, Presbiteriana, Cristã Evangélica,
Quadrangular, e muitas outras, como um departamento de educação
cristã.Com a fundação da Assembleia de Deus em 1911, a Escola Bíblica
Dominical foi instituída como um dos pilares do ensino sistemático
das Escrituras Sagradas. No mesmo ano foi realizada a primeira Escola,
na residência do Sr. José Batista Carvalho, na Av. São Jerônimo, em
Belém –PA. Em 1974 foi criado o Departamento de Escola Dominical
da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, pelo Pr. Antonio
Gilberto. Hoje a Escola Bíblica Dominical se consolidou como um dos
mais importantes departamentos da igreja, abrangendo todas as faixas
etárias com material próprio para cada uma, influenciando decisivamente
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na formação moral, intelectual e espiritual de milhões de alunos no
território brasileiro.Ao declarar a Escola Bíblica Dominical como seu
Patrimônio Imaterial, o Estado do Maranhão estará reconhecendo a
relevância desse renomado
instituto de educação cristã, bem como prestigiando a sua
importante contribuição para a formação intelectual, moral e espiritual
dos cidadãos maranhenses.Honra-me muito principiar minhas atividades
como parlamentar nesta Casa formulando o presente projeto de lei,
para o qual solicito e espero contar com o apoio unânime dos meus
ilustres pares e com a sanção do Exmo. Sr. Governador Flávio Dino,
consignando os meus elevados protestos de estima e apreço.
Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
em São Luis –MA, 06 de fevereiro de 2019. - PASTOR CAVALCANTE
- Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 048 / 19
Acrescenta o § 3° ao Art.3° da Lei n06. 915, de 11 de abril de
1997, alterada pela Lei n° 10.206 de 24 de fevereiro de
2015, que dispõe sobre a contratação, por tempo
determinado, de pessoal para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público e dá outras
providências.
Art. 1 ° O art. 3° da Lei n06. 915, de 11 de fevereiro de 2015,
passa a vigorar acrescido do § 3°, com a seguinte redação:
“Art. 3° ( ... )
§3° A contratação de pessoal no caso do inciso VII do art. 2°
deverá ser realizado através de processo seletivo simplificado
que incluirá análise de títulos e aferição dos conhecimentos
indispensáveis ao exercício da função com critérios claros e
objetivos a serem definidos pelo Poder Executivo no
instrumento convocatório e deverá obedecer a ordem de
classificação dos candidatos e nota de corte com média
05(cinco).”
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em 13 de fevereiro de 2019. – Cesar Pires – Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI Nº 049 / 19
Altera dispositivos da Lei nº 10.969/2018, de 14
de dezembro de 2018, que institui o dia maranhense
de combate a violência de gênero contra a mulher
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 10.969/2018, de 14 de dezembro de
2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituído o dia maranhense de combate à
violência de gênero contra a mulher no Estado do Maranhão,
a ser celebrado anualmente em 14 de agosto”.
Art. 2º - Esta Lei passa a vigorar a partir da sua publicação
Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2019. - Ana do Gás Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
Este projeto de lei tem o objetivo de instituir o “DIA DE
COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA A MULHER”,
a ser comemorado anualmente, em todo o Estado do Maranhão, na
data de 14 de agosto, por representar o marco balizador e a bandeira de
luta do combate à violência de gênero e à exploração feminina em solo
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maranhense. Tem também o objetivo de levar ao conhecimento de
todos os cidadãos o esforço da sociedade em evitar a incidência de
conduta agressiva à integridade física ou psicológica da mulher, bem
como à sua dignidade humana, por revelar que as modalidades de
agressões se originam de comportamentos que violam a liberdade de
gênero sexual.
Recentemente o Professor, Magistrado e Membro da Academia
Maranhense de Letras Jurídicas - José Eulálio Figueiredo de Almeida lançou em nossa Cidade um Livro detalhando com precisão o macabro
crime de homicídio praticado pelo Desembargador Pontes Visgueiro
contra a jovem mulher MARIA DA CONCEIÇÃO, de 15 anos de
idade, fato que aconteceu no dia 14 de agosto de 1873, em São Luís.
Importante acrescentar nesta justificativa que o DIA DE COMBATE
À VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA A MULHER, está resgatando
uma dívida para com a mulher maranhense e, sobretudo, para com
todas elas deste imenso país, pois o caso Pontes Visgueiro é um dos
mais famosos da história judiciária brasileira e repercutiu, não somente
em solo maranhense, mas em todo o país desde a época da consumação
até os dias atuais, sendo, inclusive, objeto de estudos em cursos de
mestrado e de doutorado na área da criminologia, da psiquiatria, da
medicina legal, do direito penal e de outras ciências afins..
Segundo o Professor Eulálio Figueiredo, o Desembargador
Pontes Visqueiro antes de cometer a ignominiosa agressão manteve
relacionamento com a vítima e, desse namoro, o sexagenário apaixonarase pela menor da qual se tornou amante. Um dia, movido por
incontrolável ciúme, premeditou seu assassínio, esfaqueando-a e
matando-a, para depois enterrá-la no quintal da casa onde residia,
dentro de um pequeno caixão. Descoberto o crime, exumado o corpo,
o desembargador Pontes Visgueiro foi preso por ordem do Supremo
Tribunal Federal, tendo a população se amotinado contra ele na porta
de sua residência, a exigir pena de morte.
A iniciativa deste projeto de lei tem como objetivo reconhecer
que a data de 14 de agosto deverá servir de marco para ser o dia de
combate de à violência de gênero contra a mulher maranhense,
considerando que a Constituição permite que qualquer membro da
Câmara dos Deputados apresente propostas de lei ordinária que venha
a divulgar e intensificar as políticas públicas concernentes à eliminação
desse grave problema que estimula a desigualdade de gênero e aflige os
segmentos sociais, independentemente da imposição de alguma
condição que vise compensar os setores sociais envolvidos com a
implementação de estudos que visem a defesa, valorização e proteção
da mulher maranhense.
Ante o exposto, solicitamos o apoio dos Nobres Pares desta
Casa para a aprovação desta matéria.
Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2019. - Ana do Gás Deputada Estadual
MOÇÃO Nº 003 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de M OÇÃO DE APLAUSOS,
manifestando extensa admiração pelos iniciativa dos estudantes de
direito Brenda de Abreu Sá e Victor Hugo Souza Moraes que
desenvolveram um aplicativo para classificar locais com risco de assédio
às mulheres, intitulado “SafeGirl” (Garota Segura), em parceria com o
estudante amapaense de Ciência da Computação Mateus Bezerra da
Silva.
O aplicativo é de suma relevância no combate ao assédio e à
violência contra mulher diante dos inúmeros casos que são noticiados
diariamente. Dessa forma, a adoção de mecanismos que visam coibir o
assédio e a violência contra a mulher, devem ser incentivados.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13 de fevereiro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 036 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja requerida a Comissão de Obras e Serviços Públicos,
uma inspeção em todos as barragens construídas no Estado do
Maranhão, inician-do pelas do Rio Flores, na cidade de Joselândia,
bem como da barragem do Rio Pericumã, localizada no Município de
Pinheiro.
Trata-se de uma ação preventiva na busca de solução para
evitar catástrofes com risco de vida para as populações residentes nas
referi-das áreas.
Conforme amplamente divulgado, a barragem do Rio Peri-cumã
já apresenta problemas estruturais pela falta de manutenção,
ressaltan-do-se a corrosão da estrutura de ferro e danos na comportas.
Também a bar-ragem do Rio Flores tem sua estrutura abalada pela falta
de manutenção, ma-quinário sucateado, com risco iminente de
inundação.
A situação exige uma atuação firma da Assembleia Legisla-tiva
, através da SUA Comissão de Obras, em conjunto com os demais
órgãos de fiscalização da União, do Estado e da Sociedade Civil no
sentido da ofere-cer garantias a sociedade, ainda abalada com as tragédias
de Mariana e Blu-madinho, em Minas Gerais.
SALA DAS SESSOES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO, 14 de fevereiro de 2019. – FELIPE DOS PNEUS –
Deputado Estadual
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA
LEGISLATIVA
PARA
AS
DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 14.02.19
REQUERIMENTO Nº 038 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos seja
encaminhado ofício à Prefeitura Municipal de São Luís, solicitando
informações sobre as condições de funcionamento, higiene,
manutenção e conservação da Feira da Cidade Operária, bem
como da estrutura do local.
A presente solicitação destina-se, também, para fins de uma
visita in loco à Feira da Cidade Operária, no intuito de averiguar a
real situação dos feirantes, boxes, banheiros e de todo o entorno do
local, que mantém uma circulação intensa das pessoas que, todos os
dias, utilizam aquele centro comercial.
Por fim, agradeço a atenção dispensada, na certeza do pronto
atendimento.
Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de fevereiro de
2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.02.19
EM: 15.02.19
REQUERIMENTO N° 039 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente à SECRETÁRIO DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, Sr.
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JEFFERSON PORTELA, solicitando informações referentes à
quantidade de viaturas adquiridas ou alugadas, e seus respectivos
valores, pelo governo do Estado do Maranhão nos anos de 2015, 2016,
2017, 2018 e 2019, bem como suas placas, chassis e os órgãos/unidades
para onde foram destinadas e suas respectivas cidades.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de fevereiro de 2019.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.02.19
EM: 15.02.19

urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Lima Campos.
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 119 / 19

INDICAÇÃO N° 122 / 19

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa . que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Tuntum.
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa . que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Timbiras.
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 120 / 19

INDICAÇÃO N° 123 / 19

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa . que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Barra do Corda.
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa . que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de São Mateus.
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 121 / 19

INDICAÇÃO N° 124 / 19

Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa . que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de

Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa . que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
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urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Carolina.
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Santo Antônio dos Lopes.
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 125 / 19

INDICAÇÃO N° 128 / 19

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa . que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão de 03 Km de asfalto, através do programa
MAIS ASFALTO, para o município de Peritoró.
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa . que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Grajaú.
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 126 / 19

INDICAÇÃO N° 129 / 19

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa . que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Joselândia.
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa . que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Morros.
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 127 / 19

INDICAÇÃO N° 130 / 19

Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa . que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de

Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa . que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
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urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Arari.
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Vargem Grande que encontra-se intrafegável, colocando em risco a
vida e a segurança dos condutores. Essa solicitação visa melhoria no
desenvolvimento econômico da Região já que liga o Mearim ao Baixo
Parnaíba, incentivando o turismo e proporcionando melhor qualidade
de vida para seus transeuntes, nestes termos, solicitamos o atendimento
ao nosso pleito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 13 de fevereiro de 2019. - Ora. Thaíza Hortegal
- Deputada Estadual. – Dra. Thaiza Hortegal – Deputada Estadual –
PP
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 131 / 19
INDICAÇÃO Nº 134 / 19
Senhor Presidente,
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa . que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Viana.
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 132 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Diretor da Superintendência Regional do DNIT no Estado do
Maranhão, o Sr. Gerardo de Freitas Fernandes – viabilize a recuperação
da BR 222 no trecho entre a Cidade de Chapadinha e Vargem Grande
que encontra-se intrafegável, colocando em risco a vida e a segurança
dos condutores. Essa solicitação visa melhoria no desenvolvimento
econômico da Região já que liga o Mearim ao Baixo Parnaíba,
incentivando o turismo e proporcionando melhor qualidade de vida
para seus transeuntes, nestes termos, solicitamos o atendimento ao
nosso pleito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 13 de fevereiro de 2019. – Dra. Thaíza
Hortegal - Deputada Estadual – PP
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 133 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado - Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura - Dr. Clayton Noleto viabilize a
recuperação da MA 222 no trecho entre a Cidade de Chapadinha e

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto visite
juntamente com Equipe Técnica a comporta do Rio Pericumâ, em
Pinheiro, em vistas do risco iminente que a população Pinheirense e
Região está correndo por motivos das fortes chuvas e da falta de
manutenção pelo Governo Federal. Atualmente conta com paliativos
realizados pelo poder municipal. Destaca-se que todo o ecossistema
da Região encontra-se em risco, motivo suficiente para que os poderes
executivos, Federal, Estadual e Municipal, possam unir forças para
evitar uma calamidade desproporcional para a população de Pinheiro,
Palmeirândia, Peri Mirim e Pedro do Rosário.
Essa solicitação urgente visa garantir a segurança de milhares
de pessoas e subsistência das famílias ribeirinhas, por tudo exposto,
solicitamos com a máxima urgência o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 12 de fevereiro de 2019. – Dra. Thaíza
Hortegal - Deputada Estadual.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 135 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize
com a máxima urgência a manutenção da ponte José Sarney localizada
município de Santa Helena, bem como a pavimentação asfáltica,
ressaltamos que há mais de 30 anos a ponte não recebe reparos,
carecendo de manutenção e atenção do poder público.
A presente indicação é de extrema relevância pois a ponte
interliga a Região da Baixada ao Município de Turiaçu, Região da BR e
Alto do Gurupi, bem como o Estado do Pará. Essa solicitação visa
garantir a segurança dos condutores, a mobilidade e principalmente o
transporte de cargas fomentando as economias entre os Estados,
solicitamos com a máxima urgência o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 12 de fevereiro de 2019. – Dra. Thaíza
Hortegal - Deputada Estadual.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 136 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize
a recuperação da MA 014 no trecho entre a Cidade de Matinha e
Pinheiro que encontra-se em péssimas condições de tráfego, colocando
em risco a vida e a segurança dos condutores. Essa solicitação visa
melhoria no desenvolvimento econômico da Baixada Maranhense,
considerando que todo o transporte de Mercadorias é realizado na MA
014, proporcionando segurança para os condutores e toda população
da Baixada Maranhense, nestes termos, solicitamos o atendimento ao
nosso pleito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 12 de fevereiro de 2019. – Dra. Thaíza
Hortegal - Deputada Estadual.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 137 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao prefeito municipal de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda e ao secretário municipal de obras de São Luís,
Senhor Antônio Araújo, solicitando, em caráter de urgência, a
recuperação e pavimentação em todo o trecho (Avenida 1 – por trás
do Rio Anil Shopping), que interliga as Avenidas Jerônimo de
Albuquerque e Joaquim Mochel, bem como da Estrada do Itapiracó,
vias por onde circulam diariamente centenas de veículos, motos,
caminhões e pedestres.
O referido pedido justifica-se devido às condições precárias da
pavimentação asfáltica da região e o estado de conservação em que se
encontram esta importante via de acesso, principalmente neste período
chuvoso; o que prejudica o tráfego e, diariamente, tem ocasionado
acidentes e prejuízos aos motoristas e as pessoas que passam pelo
local.
Ressalto, por fim, que, recentemente, todo o trecho mencionado
acima, recebeu sinalização e alterações no trânsito; porém, não foi
executado, até o presente momento, nenhum serviço de melhoramento
asfáltico, drenagem e recuperação do meio-fio.
Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de fevereiro de
2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 138 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao prefeito municipal de São José de Ribamar,
Senhor Luis Fernando Silva e ao secretário municipal de Obras,
Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor Glauber
Miranda Garrêto, solicitando, em caráter de urgência, a recuperação
total da pavimentação e sinalização em todo o trecho da Avenida 1, no
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Bairro Alto Turu, neste município, que encontra-se sem às condições
mínimas de trafegabilidade e acesso.
O referido pedido trata-se do apelo feito por pelos moradores
daquela comunidade ao nosso gabinete, tendo em vista os inúmeros
ofícios encaminhados ao órgão competente permenacerem sem resposta
até o presente momento.
Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de fevereiro de
2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 139 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao governador do Estado, Flávio Dino e ao
secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando,
em caráter de urgência, a recuperação total da pavimentação e
sinalização da MA-119, que interliga os municípios de Lago da
Pedra a Paulo Ramos, rodovia que encontra-se em situação muito
precária de trafegabilidade e acesso.
Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de fevereiro de
2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 140 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Trânsito e Transportes do Município de São Luís,
Francisco Canindé Barros, solicitando a colocação de sinais de trânsito
entre os cruzamentos da Avenida Monção e Rua Professor Ivo Anselmo
Honh, no Jardim Renascença.
A adoção da providência acima tem a finalidade de disciplinar
o trânsito na área, atualmente caótico, especialmente de segunda a
sábado, que acaba gerando um enorme congestionamento, estendendose por várias ruas adjacentes. Ressalta-se ainda que, além desse
congestionamento, o risco de acidentes é elevado, já que, os motoristas,
ao forçarem a passagem, manobram os veículos de forma totalmente
arriscada.
Solicita-se, por fim, em caráter de urgência, até que seja
possível a instalação dos semáforos, a colocação de agentes de trânsito
durante os dias da semana para orientar o trânsito na região e evitar
acidentes.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 12 DE FEVEREIRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 141 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
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Secretário Estadual de Segurança Pública, Jefferson Miller Portela e
Silva, solicitando a criação da Delegacia Eletrônica de Proteção aos
Animais com o objetivo de receber denúncias sobre crimes cometidos
contra animais domésticos ou silvestres e, consequentemente,
proporcionar eficiência no combate aos crimes como tráfico, criadores
clandestinos, abatedouros ilegais, rinhas de galos, dentre outros.
Em outros Estados onde já foi implantada, a Delegacia
Eletrônica de Proteção aos Animais, por ser um serviço via internet
colocado à disposição da população para denúncias de crimes, tem
funcionado como importante base de apoio para a Polícia combater os
maus-tratos aos animais.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 12 DE FEVEREIRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 142 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR
FLÁVIO DINO, ao EXCELENTISSÍMO SENHOR SECRETÁRIO
DE EDUCAÇÃO FELIPE CAMARÃO E AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR SECRETÁRIO DE SEGURANÇA SENHOR
JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA solicitando que aprecie a
possibilidade de APRESENTAR PROPOSTA DE PROJETO DE LEI
NA FORMA DO QUE DISPÕE O ANTEPROJETO, no sentido de
DISPOR SOBRE A INSTALAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS
MILITARES NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO
COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES.
O anteprojeto em anexo tem por objetivo implementar o modelo
de gestão militarizado, a exemplo do Colégio Militar “Tiradentes”, da
Polícia Militar do Maranhão, que vem apresentando resultados
expressivos entres os primeiros lugares das escolas públicas do Estado
do Maranhão.
Além disso, o modelo escolar militarizado tem se apresentando
como a solução para a problemática da violência escolar e por conta
disso vêm seduzindo parte da sociedade civil com a melhora substancial
do rendimento de seus alunos através da diminuição do número de
reprovações e da introdução da disciplina militar com princípios
norteados pela hierarquia e disciplina.
O fato das Escolas Militares terem a preferência de serem
instaladas nos locais de maior vulnerabilidade social mostram-se
necessárias, pois são nestes locais onde há maior possibilidade do
jovem se ingressar na criminalidade devido à demora ou ausência de
políticas públicas que garantem direitos básicos ao cidadão.
Dessa forma, as escolas militares têm sido bem vistas pela
população, sobretudo por seus índices na qualidade do ensino, que é,
aliás, uma das principais justificativas para sua implementação.
Ademais, há uma série de experiências positivas em outros Estados e
Municípios revelam que os colégios militares têm apresentado bons
resultados, devido ao seu rigoroso padrão de qualidade e disciplina,
fato comprovado pelo destaque destas instituições de ensino no Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e no Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem).
Assembleia Legislativa do Maranhão, 13 fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 143 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que ,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE,SENHOR CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA,
solicitando providências, no sentido de determinar A CONCLUSÃO
DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DO MUNICÍPIO DE
PINHEIRO, considerando o número elevado de pacientes com
problemas renais crônicos no município e na região, que necessitam do
referido centro para tratamento.
A política de melhorar a qualidade de vida dos maranhenses
está contida no Programa “Mais Saúde” e saúde pública deve ser
tratada como prioridade entre as demais políticas públicas.
Portanto, é iminente a conclusão de Centro De Hemodiálise do
Município de Pinheiro, cidade mais populosa da Baixada Maranhense,
com quase cem mil habitantes.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís , 13 de fevereiro de 2019. DR.LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PR
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 144 / 19
Senhor Presidente
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Ex. Sr. Clayton Noleto Silva, Secretário de
Estado de Infraestrutura, solicitando a reforma do mercado (COBAL),
localizado no bairro do Bequimão no município de São Luís/MA.
A presente indicação tem como foco demonstrar a necessidade
de reforma e reativação do Mercado da COBAL, situado no bairro do
Bequimão, no município de São Luís – MA, tendo vista que o prédio,
o qual possui grande estrutura física, encontra-se obsoleto.
O espaço onde funcionou por décadas esse tão famoso mercado,
hoje não mais atende as necessidades da população, que tem que se
deslocarem para outras regiões da cidade para se abastecerem. Uma
vez revitalizado, o mercado atenderia, além do Bequimão, bairros
vizinhos como a Cohama, o Maranhão Novo, o Ipase e o Vinhais, não
só restabelecendo o abastecimento na região, como contribuindo para
melhoria da renda dos feirantes e comerciantes e para a qualidade de
vida da nossa população como um todo. Diante de todo o exposto,
apresento a presente matéria contando com o apoio ilustre Governador
Flávio Dino, no acolhimento da presente reivindicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de fevereiro de 2019. - MÁRCIO
HONAISER - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 145 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhada Indicação ao Exmo. Sr. Governador Flavio
Dino de Casto e Costa, a fim de, que providencie a Implantação Centro
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de Atenção à Saúde Bucal, conhecida projeto Sorrir, no município de
Caxias.
A indicação ora requerida, visa beneficiar os caxienses,
promovendo à saúde bucal, pois trata-se da 5ª cidade mais populosa
do estado, com uma população de 164 224 habitantes, conforme dados
do IBGE de 2018, e com a chegada do centro de atenção à saúde bucal,
ajudará no atendimento diário e mensal, na especialidade odontológica.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 13 de fevereiro
de 2019. - Deputado Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 146 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhada Indicação ao Exmo. Sr. Governador Flavio
Dino de Casto e Costa, a fim de, que providencie a Implantação do
Projeto Travessia, no município de Codó.
Visa beneficiar os codoenses que precisam desse atendimento
assistencial aos habitantes com necessidades especiais e pessoas com
deficiência, usuária de cadeira de rodas, oferecendo a eles o serviço de
transporte especial gratuito.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 14 de fevereiro
de 2019. - Deputado Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 147 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhada Indicação ao Exmo. Sr. Governador Flavio
Dino de Casto e Costa, a fim de, que providencie a Implantação de um
Restaurante Popular, conhecida como equipamentos públicos de
alimentação e nutrição balanceada, no município de Caxias.
A presente, visa beneficiar os caxienses, promovendo a
segurança alimentar e nutricional, com uma alimentação balanceada e
de baixo custo aos moradores do citado município, propiciando uma
melhor qualidade de vida. Cabe ressaltar que, também, terá impacto
positivo na economia local como aquisição de gêneros alimentício,
emprego, produção da agricultura familiar.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 14 de fevereiro
de 2019. - Deputado Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 148 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Infraestrutura, Dr. Clayton Noleto, solicitando urgentes providências
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no sentido de Recuperação da Ponte do Marimbondo localizada
na MA-381, que liga o município de Pedreiras a Joselândia - MA.
Solicitamos que seja feita a recuperação da Rodovia João do
Vale (MA-381) e da Ponte do Marimbondo, localizada nesta mesma
rodovia que liga o município de Pedreiras a Joselândia – MA, tendo em
vista que, a mesma encontra-se em péssimo estado de conservação, e a
ponte possui várias rachaduras em sua estrutura.
A ponte está com uma difícil locomoção, mais estreita e sem
segurança em toda a sua extensão, sendo quase impossível o tráfego de
veículos sobre a mesma, podendo ocasionar acidentes gravíssimos.
É sabido que centenas de pessoas passam pela MA-381
diariamente, e atualmente, os impactos são, sobretudo, na segurança,
economia e desenvolvimento dos municípios elencados. Portanto, a
presente indicação visa a melhoria do acesso rodoviário, que será
decisivo para alavancar o escoamento da produção e as fontes de renda
locais.
É importante ressaltar que após a conclusão da obra, irá para
proporcionar maior dignidade e bem-estar àqueles que ali residem,
trabalham, além de consolidar definitivamente a integração econômica,
social da região, dando a todos que por ali transitam a possibilidade de
uma viagem mais ágil e segura.
Por fim, destaca-se a seriedade e a boa vontade com que o atual
Governo concernentes a infraestrutura e a boa vontade tem em melhorar
o Maranhão. Dessa forma, requer-se que esta indicação seja aprovada
pelos pares dessa casa.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckham”, em São Luís, 12 de fevereiro de 2019. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual - 1º Vice Presidente
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 149 / 19
Senhor Presidente
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Ilmo. Sr. Superintendente Estadual
dos Correios, Dr. Ricardo Melo Sousa Barroso, solicitando providências
no sentido da reabertura agência dos correios no Município de Arame,
Estado do Maranhão.
A agência dos correios é um órgão de grande importância, tendo
em vista que presta serviços na entrega de correspondências, bem
como de encomendas, ressaltando-se, ainda, que a agência é
correspondente do Banco do Brasil.
Infelizmente a agência dos correios do Município de Arame
foi assaltada em 2018 o que ocasionou a suspensão do atendimento da
mesma e a população atualmente está sendo obrigada a procurar
outras cidades em busca do serviço dos correios.
Assim sendo, apelamos ao Dr. Ricardo Melo Sousa Barroso
no sentido da reativação do serviço de atendimento público, através da
agência dos correios, tanto no encaminhamento e recebimento de
correspondências e encomendas, quanto do serviço bancário aos
moradores do Município de Arame..
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 14 de fevereiro de 2019. - RIGO TELES
- Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 150 / 19
Senhor Presidente
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Ilmo. Sr. Superintendente da Caixa
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Econômica Federal no Maranhão, Dr. Antonio Nairton, solicitando
providências no sentido da reabertura casa lotérica no Município de
Arame, Estado do Maranhão.
Infelizmente, a população do Município de Arame, está
vivendo uma situação difícil, pois não existe mais o serviço bancário e
a única casa lotérica está fechada em decorrência de assaltos. Desta
forma a população está sendo obrigada a se deslocar para outras cidades
com gastos de passagens de ônibus a fim efetuar pagamento de contas
ou transações financeiras, ressaltando-se principalmente os que
recebem benefícios, tipo bolsa família.
Assim sendo, apelamos ao Dr. Antonio Nairton no sentido da
reativação do serviço de atendimento através da casa lotérica no
Município de Arame, atendendo ao anseio da população.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 14 de fevereiro de 2019. - RIGO TELES
- Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 151 / 19
Senhor Presidente
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Ilmo. Sr. Gerente Regional do
BRADESCO, Dr. Gustavo Araújo, solicitando providências no sentido
da reabertura da agência do BRADESCO no Município de Arame,
Estado do Maranhão.
No dia 09 do mês de dezembro de 2018, a cidade de Arame foi
invadida por uma quadrilha fortemente armada. Os bandidos fizeram
os moradores de reféns e explodiram a agência do BRADESCO.
Infelizmente, a situação se abateu sobre a população tendo em
vista que a referida agência encontra-se fechada e, portanto, sem
funcionamento, ocasionando assim sérios problemas, pois os clientes
ali residentes estão sendo obrigados a se deslocarem para outras cidades
onde funciona uma agência do BRADESCO, a fim de realizarem os
procedimentos bancários, principalmente servidores e empresários.
Desta forma, apelamos à direção do BRADESCO, no caso, o
ilustre Gerente Regional, Dr. Gustavo Araújo, no sentido de reativar a
agência do Município de Arame.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 14 de fevereiro de 2019. - RIGO TELES
- Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Expediente lido, Senhor
Presidente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DETINHA – Expediente lido. À publicação.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DETINHA – Oradores transferidos da Sessão de ontem: Deputada
Ana do Gás, ausente. Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhora Presidente, Senhores membros da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados, imprensa, galeria. Senhora Presidente, nós demos
entrada, aqui nesta Casa, em três requerimentos, que foram lidos agora
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pouco pela Mesa Diretora, onde esta Casa tem que se manifestar e
nós, que representamos o povo do Maranhão, temos também que
fazer parte dos problemas que acontecem em nossos municípios, trazer
a esta Casa e tentar resolver os problemas, nem que seja convocando
os responsáveis, os diretores, nesse caso do qual vou me referir. Nós
temos o Banco do Bradesco, na cidade de Arame, que foi explodido por
bandidos, no dia 09 de dezembro de 2018, Pastor Cavalcante. Desde o
dia 09 de dezembro, a população vem sofrendo, padecendo com a falta
daquela agência bancária no município. Fazendo, com isso, que as
pessoas se desloquem para outros municípios mais próximos, que
nenhum é próximo, todos são distantes. O mais próximo está a 120km,
então não tem próximo. Então precisamos aqui pedir a esta Casa,
entrei com Requerimento, vou ler agora: Senhor Presidente, na forma
regimental requeiro a V. Ex.ª que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado um ofício ao Senhor Gerente Regional do Bradesco do
Estado do Maranhão, Dr. Gustavo Araújo, solicitando providências
no sentido da reabertura da agência do Bradesco, no município de
Arame, que está fechada desde o dia 09 de dezembro. Da mesma
forma, encaminhamos aqui ao gerente dos Correios: “Na forma
regimental, requeiro a V.Ex.ª que, depois de ouvido a Mesa, seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Superintendente Estadual dos
Correios do Maranhão, Dr. Ricardo Melo Sousa Barroso, solicitando
providências no sentido da reabertura da agência dos Correios no
município de Arame”. Não tem Banco do Brasil na cidade de Arame,
funciona a agência dos Correios para pagamento, recebimento, as
pessoas receberem seus subsídios, mas isto não está acontecendo,
pois mais uma agência não funciona no Arame. Está fechada desde o
dia 02 de abril de 2018, vai fazer um ano que se encontra fechada, e até
agora nenhuma solução, nenhuma providência foi tomada. Também da
mesma forma com o fechamento, no dia 2 de agosto de 2018, olha o
tempo, também da Caixa Econômica. Portanto, na forma regimental,
requeiro a V.Ex.ª que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Senhor Superintendente da Caixa Econômica
Federal do Maranhão, Dr. Antônio Nairton, solicitando providências
para a reabertura da casa lotérica. Não nem uma agência da Caixa
Econômica, é uma casa lotérica que também está fechada desde o dia 2
de agosto. Veja como é que fica a população desse município. O
município mais próximo é Grajaú, para onde a pessoa precisa se deslocar
a fim de pagar suas contas. Precisa fazer saques bancários, tem que ir
a Grajaú. Precisa qualquer coisa que for relacionada à agência bancária,
correios ou casa lotérica, tem que ser Grajaú. Agora imagine a pessoa
que já ganha um salário lá embaixo, salário já não é grande salário dos
servidores e ainda tem que pagar passagem, se deslocar quase que um
dia de viagem para ir até Grajaú a 126 quilômetros, de Arame a Grajaú,
para pagar uma conta, fazer um saque, fazer um pagamento, uma
transferência, seja qual foi a modalidade que só uma agência faz. E
também não estamos falando agora só de valores pequenos, vamos
falar de valores volumosos. Como é que funciona a Prefeitura Municipal
de Arame se não tem nenhuma agência, não tem uma casa lotérica, não
tem nenhuma agência bancária para que ela possa efetuar os
pagamentos? Tem que se deslocar a Grajaú e a Barra do Corda, Grajaú
a 125 quilômetros, Barra do Corda a mais 120 quilômetros, o que daria
245 quilômetros. Então, o risco que corre transitar com dinheiro face
aos assaltos, aos problemas que podem estar acontecendo nos
municípios com estradas precárias. Então, estamos pedindo a esta
Casa para que nós possamos tomar todas as providências, peço o
apoio da Mesa Diretora, peço o apoio dos deputados porque não
podemos ver um município a cerca de 700 quilômetros da capital, que
é o município de Arame, para qualquer coisa que precisar de uma
agência bancária, de uma casa lotérica, do correio, ter que se deslocar ao
município de Grajaú a 120 quilômetros ou a Barra do Corda a 245
quilômetros. A despesa que tem essa pessoa para fazer qualquer
pagamento, qualquer recebimento que já falei, e a dificuldade que tem
a prefeitura para transportar montante ou fazer seus pagamentos. Fica
inviável, uma vez que tem que gastar com segurança, não tem transporte,
não tem estrada, tudo isso fica inviável. Então queremos que esta
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Casa, por meio da Mesa Diretora, Senhora Presidente, tome todas as
providências cabíveis para que essas pessoas responsáveis pelo
Bradesco, pela Caixa Econômica Federal e pela agência dos Correios
por meio do Banco do Brasil, ou do Banco do Brasil também, possam
tomar as providências e tirar esse município do problema que vem
sofrendo. Já fizeram manifestações e nós temos que abraçar esta causa
e ver a nossa população não sofrer mais ainda. Mas aqui também,
Senhor Presidente, para encerrar, hoje na nossa querida cidade de Barra
do Corda está tendo uma manifestação, mais precisamente da população
da zona rural, Deputado Wellington do Curso, onde estão se
manifestando pela causa própria, energia, a falta de energia na região, a
falta de iluminação pública nas ruas, nos povoados. Então uma
manifestação contra a CEMAR. E nós já declaramos total apoio a essa
manifestação. Iremos convocar o Diretor da CEMAR para que venha
a esta Casa aqui dar uma explicação para que vá lá no município de
Barra do Corda também dar explicação do problema da CEMAR que
vem sofrendo o município, não só a zona urbana, mas também a zona
rural. Porque todos nós sabemos que a iluminação pública da zona
urbana compete ao município. O cidadão paga; a responsabilidade é do
município. Mas temos o problema da falta de energia também na zona
rural que vem acontecendo. Por falta de quê? De manutenção nas
redes, falta de energia nas casas, nas ruas. Enfim, a população vem
sofrendo por falta de aulas. Tem dia que as escolas nem abrem por
conta da falta de energia. Então é um problema muito sério também. E
temos que tomar todas as providências nesse sentido para que a
população não possa sofrer mais. Muito obrigado, Senhora Presidente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DETINHA - Registro a presença do Senhor Talmir Rosa, Secretário de
Finanças do município de Caxias, a pedido do Deputado José Gentil.
Seja bem-vindo. Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhora Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, todos que acompanham a transmissão
desta sessão. Amanhã nós teremos uma agenda muito importante em
Imperatriz ao lado do Secretário Clayton Noleto, Secretário de Estado
da Infraestrutura. Ele, que é de Imperatriz, tem sido uma pessoa
fundamental para garantir investimentos para a nossa região, sob a
determinação do nosso Governador Flávio Dino. Expectativas de muitos
anos que classes, setores tinham amanhã começará a se concretizar. Eu
digo da cobertura e requalificação do calçadão de Imperatriz no principal
centro comercial da cidade, e não só de Imperatriz, mas de toda a
região. O principal centro comercial da nossa região não são os
shoppings centers. É exatamente esse caráter popular que acolhe a
todos. O calçadão de Imperatriz tem história e é referência no
fortalecimento do comércio. Lojas departamentais, lojas de calçados,
de roupas, de bolsas, de tantos seguimentos que estão há muitos anos
fortalecendo o comércio. Inclusive um dos principais vetores de
desenvolvimento da nossa Região Tocantina é o comércio de Imperatriz.
E o calçadão, o Governador Flávio Dino tinha feito este compromisso
e amanhã o Secretário Clayton Noleto estará indo a Imperatriz e uma
das ações será exatamente a assinatura da ordem de serviço e já o início
desta obra de cobertura e de requalificação do calçadão de Imperatriz.
Como será importante para a cidade, para a região, para os vendedores.
Agrega também novas possibilidades e de repente funcionar à noite
fortalecendo os setores da cultura, uma nova opção para a nossa capital
Imperatriz, será muito importante, uma outra obra de fundamental
importância é a climatização do Centro de Convenções de Imperatriz,
que foi feito à época no governo Zé Reinaldo, que é muito importante
que ocorrem os grandes eventos da nossa região e alguns deles os
maiores do Maranhão. Eu cito o maior Salão Literário do Maranhão o SALIMP - Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão, acontece
no Centro de Convenções, a maior feira multisetorial, comercial e
industrial do Maranhão, a FECOIMP, acontece exatamente no Centro
de Convenções que agrega setores produtivos, não só do Maranhão,
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mas de todo o Brasil com expositores que vêm interagir com os
empreendedores maranhenses e com certeza é decisivo para o
desenvolvimento da nossa região e do nosso Estado, grandes eventos
acontecem no Centro de Convenções, mas há muito tempo se esperava,
sobretudo, eu destaco a luta da Associação Comercial e Industrial de
Imperatriz, seja com ex-Presidente Jairo, seja com o ex-Presidente
Hélio, seja com vários ex-presidentes que lutaram por esta causa e
agora na gestão do Presidente Guilherme Maia, vem esta concretização,
o acolhimento desse pleito por parte do Governo do Estado. O Centro
de Convenções climatizado terá um acolhimento ainda melhor, lá nos
grandes eventos, sejam eles de classes produtivas com abertura para
toda sociedade, sejam eles sociais, culturais, acaba ficando muito
desconfortável, Deputada Helena Duailibe, e a climatização se fazia
necessária. O Centro de Convenções é muito grande. Portanto, o
investimento é altíssimo. O Governo do Estado, por meio da Secretaria
de Infraestrutura, concluiu a licitação e no dia da manhã já assina a
ordem de serviço e a empresa já estará mobilizando para iniciar essa
obra importante. Na infraestrutura, uma outra obra importante terá
início, que é uma requalificação da Avenida Bernardo Sayão, uma das
principais avenidas de Imperatriz que liga a BR-010 até a UPA e esta
obra será muito importante, além de uma pavimentação nova para
garantir uma mobilidade mais segura, terá também na avenida paralela,
a Itamar Guará, uma qualificação para fazer um binário, de modo a
integrar cada vez mais e trazer uma mobilidade urbana de forma mais
acertada para essa região da nossa grande Imperatriz. Haverá também
uma qualificação em passeios, eu digo, por exemplo, a calçada do 50
Bis será aprimorada para quem faz ali caminhada, além de outros
investimentos importantes na infraestrutura neste setor. São obras
grandiosas que são importantes cada uma em seu segmento, mas destaco
também um caminho que está sendo preparado para em breve iniciar a
licitação. O Secretário está tendo esse diálogo, esperávamos da
Prefeitura que avançasse na doação do terreno. O Estado solicitou uma
área de 60.000m², mas a Prefeitura não conseguiu viabilizar. O Estado
continua esperando, mas não vai ficar só esperando não. Se a Prefeitura
não conseguir realizar essa questão do terreno, o Estado vai
providenciar. O Estado que tem feito obras grandiosas, estratégicas,
fundamentais para a região, a exemplo da UEMASUL, não vai travar
por falta de um terreno na construção do novo Socorrão de Imperatriz.
Um hospital de 300 leitos, um hospital igual ao Hospital da Ilha, o
novo Socorrão aqui da Ilha, que é um investimento de mais de R$ 120
milhões, o Governador trata com a mesma deferência a cidade de
Imperatriz. Pegou o mesmo projeto e falou: ‘Clayton, prepare essa
questão do terreno e avance na licitação para a gente construir um
projeto idêntico a esse de São Luís, na nossa capital Imperatriz’. E é
nesse sentido que a gente percebe a grande diferença de tratamento,
região que historicamente era ficada à margem, era esquecida, os
investimentos eram muito concentrados em São Luís e hoje temos
grandes investimentos e, em breve, nós teremos o início dessa licitação
para a construção desse novo Socorrão de Imperatriz, um hospital
metropolitano, que se somará a uma rede e que com certeza atenderá,
de forma muito especial, o povo da nossa Região Tocantina. De modo
que amanhã o Secretário Clayton Noleto, estaremos também integrando
essa comitiva, e diversas lideranças da região, teremos grande agenda
de lançamento de obras, mas também de vistoria na conclusão, o prédio
que está sendo construído do Centro de Ciências Agrárias da
UEMASUL e outras obras importantes, ao lado do Secretário Frederico
Ângelo, da AGESUL, e várias outras autoridades. Agradeço e com
certeza amanhã teremos um dia muito produtivo, Presidente. Muito
obrigado.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DETINHA – Deputado Felipe dos Pneus, por cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhora Presidente, Senhores Deputados e
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Deputadas, TV Assembleia, jornalistas, galeria, imprensa, internautas
e a todos os ouvintes. Primeiramente, quero deixar claro que toda
honra e toda glória eu rendo ao meu Soberano e Criador, o Deus Vivo.
E quero aqui lembrar uma pequena passagem bíblica: - Josué 1:9 “Seja forte e corajoso”. E gostaria de me apresentar. Me chamo Felipe
dos Pneus e logo me perguntam: Por que Felipe dos Pneus? É uma
referência ao meu herói, meu grande exemplo maior, o meu pai, senhor
Antônio dos Pneus. E cheguei até aqui sem padrinhos políticos, não
venho de família de políticos, e digo: não sou político e, sim, estou
político. E digo que estou político por quê? Porque apenas estou por
uma missão, uma responsabilidade de representar, não só aqueles que
votaram em mim, mas a todos os maranhenses que pensam em um
futuro melhor. Iniciei um projeto que o Senhor plantou no meu coração
e tocou o povo maranhense, realizado graças à vontade de Deus e a
este Estado. Quero convidar você para trocar o velho jeito de pensar
por um novo jeito de agir. Durante a minha campanha, eu usei uma
frase que representa o que eu penso e o que levarei comigo, que é
entender para atender. Conheci o seu Valdir, na Vila Eliete, localizada
em Santa Luzia do Tide, e ele me mostrou a sua casa humilde, de taipa,
coberta de lona e me direcionou mostrando um balde de mangas, que ali
era o seu alimento diário. Pergunto a V.Ex.ªs: quantas pessoas iguais a
seu Valdir ainda existem no nosso Maranhão? Por essa razão, a minha
festa da vitória nas urnas foi diferente, foi uma festa para mais de mil
famílias e resolvi compartilhar com eles a minha alegria, entregando
mais de mil cestas básicas como uma forma de agradecimento. Entender
para atender, foi assim que eu ouvi as reivindicações dos vanzeiros da
minha região de Santa Inês e de todo o Vale do Pindaré. Ontem visitei
o presidente da MOB, Dr. Lawrence Melo, e quero inclusive deixar
meus agradecimentos porque eu fui muito bem recebido e saí da reunião
muito feliz, pois estamos chegando a um acordo que vai humanizar e
deixar mais seguro o transporte alternativo. Ontem, também, fiz minhas
primeiras indicações aqui, solicitando ambulâncias para as cidades de
Bom Jardim, Pindaré, Mirador e, é claro, para a minha querida Santa
Inês. Com este direcionamento devemos agir, cobrar, fiscalizar e
beneficiar os que mais precisam. Eu quero também reforçar até a nossa
colega Thaiza Hortegal que eu estou me comprometendo a participar
da comissão de deputados para fiscalizar as barragens de Pinheiro e
Joselândia, lembrando também que o nosso colega Leonardo Sá também
é da região. Inclusive eu estou aqui representando um requerimento
para irmos até lá e observar, ouvir e saber as necessidades da população.
Convoco também todos os maranhenses para que contribuam com as
suas sugestões, ideias e mesmo com suas reclamações. Deixei disponível
a minha rede social, que é @felipedospneus, pois é muito importante
a participação de vocês. Deixo uma pequena mensagem: nunca desista
dos seus sonhos e torne seus sonhos relevantes para outras pessoas,
porque Deus não colocaria em meu coração um sonho impossível de
realizar, por isso eu preciso contar com o apoio de todos os colegas
que fazem parte desta Casa porque eu sei que mais de uma vez, mesmo
quando ninguém acreditava em mim, Deus acreditou, apostou em mim.
Espero não o decepcionar. Quero deixar um grande abraço do seu
Deputado estadual Felipe dos Pneus e agora vamos fazer juntos.
Agradeço a todos pela atenção. Obrigado Senhora Presidente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DETINHA – Deputada Ana do Gás, por cinco minutos.
A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente, Deputados, Deputadas, imprensa, galeria,
servidores desta Casa, a todos que nos acompanham pela TV
Assembleia, bom dia. Senhora Presidente, tenho muito prazer de vêla, uma mulher, representando, presidindo a sessão. A Deputada
Detinha tem um grande trabalho pelo Estado do Maranhão. Eu venho
aqui complementar as minhas palavras pelo tempo que eu usei na
terça-feira passada, Deputada Helena. E, como o nosso tempo é
limitado, dar continuidade ao meu pronunciamento. Eu quero aqui
parabenizar mais uma vez o nosso Governador Flávio Dino, o nosso

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Secretário Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura, pelas obras
que tem acontecido no Maranhão inteiro. Nós estamos apenas no
início do segundo mandato do nosso Governador e o trabalho não
parou. Nós temos o programa Mais Asfalto, Escola Digna, que vem
mudando a cada dia a vida de todos nós maranhenses. Estamos no
período chuvoso, em que a gente olha também muitos problemas. E a
gente pode colocar aqui muitos problemas, muitas dificuldades,
principalmente na área de infraestrutura das nossas estradas, tanto as
MAs quanto as estradas federais. Eu gostaria aqui de colocar os
investimentos feitos pelo nosso Governador Flávio Dino, por meio da
Secretaria de Infraestrutura. Em todo o Estado do Maranhão, já foram
mais de 2.000 km de asfaltamento em ruas e avenidas, Deputado
Adelmo. Já foram construídos mais de 1.000 km de novas rodovias,
entregues, ou algumas que ainda estão em fase de conclusão. Só de
recapeamento, a SINFRA já recuperou mais de 2.000 km dessas
rodovias. Deputado Ciro Neto, V. Ex.ª sabe que, com a vinda das
chuvas, é visível que todo o Estado do Maranhão está sofrendo as
consequências. A Deputada Thaiza colocou aqui o grande problema da
Baixada maranhense. E nós estamos aqui juntos para dar apoio ao
nosso Governador. E eu tenho certeza que ele está dando toda a atenção,
como sempre tem dado nesses casos mais emergenciais. E a gente
demonstra nossa preocupação e parceria para que sejam resolvidos
esses problemas. Esses grandes projetos de urbanização, Deputado
Marco Aurélio, a exemplo das praças, como a praça de Timon,
Deputado Rafael Leitoa, a Beira Rio de Imperatriz, a praça da Lagoa
da Jansen, a praça em Colinas, são investimentos feitos para o lazer de
todos nós maranhenses. E a gente tem visto que isso tem transformado
a vida das pessoas, tem tirado mais os nossos jovens e trazendo eles
para praticarem algum tipo de esporte. Tanto os nossos idosos também,
a nós mulheres que gostamos de fazer as nossas caminhadas, as nossas
atividades físicas, e o Governador Flávio Dino tem pensado em todos
esses investimentos, a gente não pode deixar de colocar aqui os
benefícios, Deputado Wellington, apesar dos problemas, que esse
Governo tem trabalhado bastante. Sem contar também nas importante
rodovias em construção, como é o caso de Amarante e Sítio Novo, com
data prevista para ser entregue agora em abril, mesmo no período
chuvoso, o Governo não para, tem a estrada também de São Raimundo
Doca Bezerra a Barra do Corda, Deputado Vinícius é um deputado que
está sempre aqui pedindo, solicitando junto conosco a recuperação,
que também está com data prevista para ser entregue em maio. Até o
final deste ano será entregue a MA que liga o município de Vitorino
Freire ao município de Paulo Ramos, Deputada Andreia não se encontra
aqui presente, mas o Deputado Stênio também é um Deputado que
sempre atua solicitando a melhoria das nossas estradas. Tem também
a estrada de Santa Luzia a Altamira, de Grajaú a Arame. Outra
importante obra também será entregue o trecho da MA-026 que liga o
Povoado 17, no município de Codó ao Povoado Triangulo no município
de Dom Pedro. Esse, Deputado Ciro Neto, foi um dos primeiros
Requerimentos que fiz solicitando a recuperação total dessa MA que
vai facilitar a vida de muitos agricultores, vai facilitar o transporte, o
translado, Deputada Daniella, da nossa região central com proximidade
a Caxias, nós vamos estar bem próximo com a conclusão dessa MA, e
ela não só está sendo recapeada, ela está totalmente sendo reconstruída
e será entregue ainda este ano. Eu quero agradecer ao Governador
Flávio Dino que não tem medido esforços para transformar a vida de
todos nós, maranhenses, com muito trabalho e beneficiar todas as
regiões. Aqui eu pude colocar a você que nos assiste na TV Assembleia
a continuidade do desenvolvimento em todas as áreas, na terça-feira
passada citamos alguns pontos aqui sobre a área da educação e também
sobre os IEMAs, que são 26 IEMAs já construídos, 17 ainda em fase
de construção, e é isso aí, nós estamos iniciando mais um mandato
participativo, graças ao povo do Estado do Maranhão, e estamos aqui
para apoiar o Governo do Estado em todas as ações que beneficiam o
povo do Maranhão. Eu quero aproveitar, já finalizando, Presidente,
agradecer a oportunidade que tive hoje, nesta manhã, participando do
programa “Ponto a Ponto”, o ponto da Rádio, daqui da TV Assembleia,
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e quero agradecer à querida Regina Telles pela oportunidade de ter
participado da entrevista hoje.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV
Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. O
meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu
vos amei. Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua
vida pelos seus amigos. (João 15:12,13). Senhor Presidente, ontem
recebemos na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, uma comissão com mais de 300 agentes comunitários de
saúde, que após o relato de vários deles, um relato uníssono de que
foram enganados, ludibriados, enrolados pelo Governo do Estado do
Maranhão. Ao longo das últimas décadas todos os governos anteriores
prometeram dar apoio a atenção básica de saúde e quando foi em 2014,
durante a campanha para o Governo do Estado em 2014, o Governador
Flávio Dino se reuniu com os agentes comunitários de saúde e disse
que ia dar todo o apoio, inclusive com Plano de Cargos e Carreiras,
enfim, todo o apoio necessário. Quando foi em julho de 2015, o
Governador Flávio Dino se reuniu com os agentes comunitários de
saúde, lá na Universidade Federal do Maranhão e, mais uma vez,
ratificou, confirmou o seu posicionamento em dar apoio aos agentes
comunitários de saúde. Mas ali foi só mais uma lambança, mais uma
enganação e uma enrolação. Passou 2015, passou 2016, 2017 depois
de muita pressão, pressão popular, pressão dos agentes comunitários
de saúde o Governador Flávio Dino mandou para esta Casa um projeto
de lei que foi aprovado, sancionado por ele, que a princípio seria para
beneficiar os agentes comunitários de saúde. A Lei 10.583, que não foi
cumprida até agora. Primeiro que o Governador fez uma lei para não
ser cumprida, uma lei só para preencher lacuna, só para tapar buracos.
Porque alguns requisitos da lei foram difíceis de serem atingidos pelos
agentes comunitários de saúde. Dentre eles, a transferência dos recursos
dar-se-á mediante prévia adesão do município à PECAPS. Uma ampla
mobilização para que todos os municípios pudessem fazer adesão e a
implantação em todos os municípios de um cadastro único. É
importante? É, mas o problema é que a lei atrela um benefício, um
auxílio, uma ajuda ao agente comunitário de saúde dependendo dos
entes, dependendo de administração dos hospitais, dos postos de saúde.
E somente depois de muita pressão, em fevereiro de 2018, estavam
presentes o Secretário de Saúde, Carlos Lula, e o Secretário de
Articulação Política, Márcio Jerry, editaram uma medida provisória
para suspender temporariamente os requisitos para tentar facilitar o
pagamento. E, em março de 2018, prometeram o pagamento, março de
2018 prometeram o pagamento. Os agentes comunitários de saúde
vieram à Assembleia Legislativa, ocuparam de forma pacífica a tribuna,
teve o apoio da Deputada Daniella Tema, houve uma reunião logo após
a sessão, e o governo destacou em uma matéria, assim como os deputados
da base governista, que será pago agora em março. Fica a pergunta: será
pago a partir de março ou será a partir de março o retroativo dos 15
meses? E por que a lei não foi cumprida até o presente momento?
Representamos, no Ministério Público, na Procuradoria-Geral do
Estado e na OAB, para que se posicionem diante do flagrante
desrespeito à Lei nº 10.583, bem como analisar a situação dessa medida
provisória que foi editada e já foi suspensa com um curto período e
também a aprovação dela na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Então, fizemos os encaminhamentos necessários e estamos,
neste momento, relatando o descaso do Governador Flávio Dino, a
enganação do Governador Flávio Dino ao longo do tempo com os
agentes comunitários de saúde. Só para concluir, Senhora Presidente,
da mesma forma o Governador Flávio Dino tem enganado a população
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do estado do Maranhão, os aprovados do concurso que ele não nomeia,
que ele não chama. Fez mais de três mil candidatos saírem de seus
empregos, trancarem as suas faculdades se dedicarem ao curso de
formação e só nomeou 1.214. Ele utiliza esses homens e mulheres na
propaganda enganosa do governo. Mas, como a propaganda enganosa
do governo já é uma realidade, é uma prática, os agentes comunitários
de saúde também foram enganados, ludibriados, enrolados e utilizados
na propaganda enganosa do governo que disse ter cumprido a meta,
que é o governo que mais realizou e cumpriu as metas de campanha de
todos os governadores. Só que ele utiliza os agentes comunitários de
saúde dentro dessa propaganda enganosa, sendo que não foram
efetivados. Mas por que estou falando isso, senhores deputados e
senhoras deputadas? O Governador Flávio Dino editou um decreto
para limitar as ações do Judiciário. Nós entramos com uma representação
na OAB e no Ministério Público Federal para que se posicionassem
diante da aberração jurídica de o governador querer limitar as ações do
Judiciário. A OAB entrou com uma representação, entrou com uma
ação de inconstitucionalidade e o governador, vendo que ia perder,
editou um decreto para revogar o decreto anterior, ou seja, amarelou,
arregou e revogou. O governador arregou e revogou o decreto porque
sabia que ia perder no TJ, que era uma aberração. Não satisfeito,
ontem o governador deu calote nos funcionários do Estado e não vai
pagar os 21%. Mas vamos fazer uma mobilização. Os servidores do
Estado não vão deixar isso parar.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington conclua, por favor.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, Senhor Presidente. Os servidores do Estado não vão
deixar isso barato. E, Senhor Governador, os 21,7% dos servidores do
Estado do Maranhão não representam um favor, mas um direito que
deve ser respeitado. V.Ex.ª, como ex-juiz e professor de Direito, por
gentileza, respeite os servidores do Estado do Maranhão. Chega de
embromação, chega de enganação, chega de lambança. Não queremos
propaganda, queremos políticas públicas na realidade e de verdade.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO GLALBERT
CUTRIM - Deputado Adriano por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e
deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, imprensa,
funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, subo a esta
tribuna para relatar, assim como fez o Deputado Wellington do Curso,
a reunião que tivemos ontem após a manifestação, aliás muito educada,
dos agentes de saúde, que lotaram a galeria e que vieram a esta Casa de
forma muito respeitosa pedir a ajuda. Os agentes queriam pedir ajuda
aos deputados aqui presentes para que o adicional, vamos dizer assim,
dos 10% de seus salários seja cumprido pelo Governo do Estado. Isso
vem de um acordo nacional. É um programa nacional de agentes de
saúde. E o Governo do Maranhão simplesmente editou, fez uma lei,
que foi votada nesta Casa, foi aprovada nesta Casa, mas uma lei que,
na prática, se tornou uma lei pegadinha. E ontem relatei isso aos agentes
de saúde. Por que uma lei pegadinha? Porque uma lei muito difícil de
ser cumprida. Ou seja, a lei do Executivo trouxe uma série de requisitos
para que estes agentes de saúde conseguissem receber o adicional de
10%. E dentro desses requisitos, vários requisitos, tinham
responsabilidades das prefeituras. Um deles, que é o mais polêmico, é
o requisito de ter um prontuário eletrônico em cada unidade básica de
saúde. Muito bem. Para que os agentes de saúde recebam os 10%
adicionais, precisam fazer presente no prontuário eletrônico. Só que o
Governo do Estado, talvez de forma proposital, não combinou com os
russos. Quem são os russos? Os prefeitos. Porque os prefeitos teriam
que fazer o investimento em prontuários eletrônicos em todas as
unidades básicas. Então como é que o Governo do Estado edita uma lei
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que supostamente vai beneficiar os agentes, mas exige dos agentes o
ponto eletrônico, o prontuário eletrônico. E os prefeitos e o Governo
do Estado, sem ter nenhuma coordenação, não implementam o
prontuário eletrônico. Então de quem é a culpa? Primeiro, dos agentes
de saúde não é a culpa. Porque como eles vão cumprir a exigência da lei
se não existe o prontuário eletrônico, se o Governo do Estado nem a
Prefeituras investiram para a construção e a implementação, quer dizer,
a implementação dos prontuários eletrônicos nas unidades básicas.
Esse é o ponto fundamental. No ano passado este mesmo sindicato,
que veio aqui, aliás muito organizado, foi até o Secretário Lula e solicitou
do Secretário Lula uma transparência nessa lei. E o Secretário Lula
editou uma Medida Provisória que dava o prazo de quatro meses para
a instalação de prontuários eletrônicos nas Unidades Básicas de Saúde.
É esta Medida Provisória, agora pedi para a minha assessoria levantar,
porque nós tínhamos a suposição ontem que ela não está vigente, mas
sim, de fato, ela está vigente, passou nesta Casa, Deputado Wellington,
nós levantamos isso, ela está vigente, mas o que que ela diz? Ela diz
apenas o seguinte: corrigindo esta lei e dizendo que as unidades básicas,
as prefeituras teriam quatro meses para implementação do prontuário
eletrônico, e não foi feito. Ou seja, a Medida Provisória estava em
vigor, a lei está em vigor, o prazo está em vigor, só que veio para
piorar, porque se chegou uma Medida Provisória e deu um prazo de
quatro meses, isso quer dizer o quê? A lei já não vale mais nada. Porque
se a lei está colocando que, em quatro meses, os prefeitos teriam que
implementar o prontuário eletrônico e não fizeram e agora? A lei está
inócua, não tem mais sentido de ser. O que devemos fazer agora? Que
aí V. Ex.ª junto com a presidente do sindicato e os outros interessados
já fizeram, primeiro, ir ao Ministério Público, já foram ao Ministério
Público, já representaram no Ministério Público e o que o Ministério
Público pode nos ajudar nessa questão? Em primeiro lugar, saber se
essa lei está vigente, se existe essa obrigação ainda, porque os quatro
meses já se passaram. Então, se existe a obrigação, que o Ministério
Público entre com uma ação e obrigue as prefeituras a implementar o
prontuário eletrônico. Se o Ministério Público e a Justiça chegar à
conclusão de que o prazo foi expirado e que a lei é inócua, não existe
mais, o governo do Estado precisaria mandar novamente uma nova lei
a esta Casa, sem ser uma lei pegadinha, uma lei realista, com requisitos
realísticos para que, de fato, os agentes comunitários de saúde, endemias
consigam receber os 10% adicionais e que inclusive consta no Plano
Nacional do Agentes Comunitários. Essa daqui, Deputado Wellington,
é mais uma lei pegadinha, é aquela lei que foi feita para não ser cumprida,
a lei que foi feita para não ser executada, ou vamos corrigir e vamos
fazer com que ela seja executada. O que foi muito importante ontem na
nossa reunião presidida pelo Deputado Wellington, após o nosso
plenário, é que nós observamos uma atuação muito forte desses agentes
de saúde em nível de Câmara Federal. Eu mesmo presenciei muitas
vezes, quando meu pai Sarney Filho era Deputado Federal, a presença
desses agentes comunitários em Brasília na galeria da Câmara Federal
fazendo pressão junto aos Deputados Federais e conseguiram muitas
vitórias, muitas vitórias mesmo. A última foi recente no final do ano
passado conseguiram um aumento do teto salarial deles, na Câmara
Federal. E, ontem, nós conversamos sobre a atuação deles, aqui na
Assembleia Legislativa, reclamaram até mesmo que governos passados
nunca concederam benefícios extras, e eu disse, argumentei: ‘vamos
pensar daqui para frente’. Vamos atuar na Assembleia Legislativa, da
mesma forma que vocês atuam na Câmara Federal, fazendo pressão
nos Deputados estaduais. Porque os Deputados estaduais que aqui
estão, que representam as bases municipais, ontem tivemos aqui
representantes de agentes comunitários de vários municípios, de
municípios de todo o estado do Maranhão. E cobre o seu Deputado.
Aquele agente que é do município de Pedreiras, cobre o seu Deputado
de Pedreiras; aquele que é do município de Açailândia, cobre o seu
Deputado de Açailândia, e assim por diante. E vamos fazer da mesma
forma que vocês fazem na Câmara Federal, que deu certo, vamos fazer
a pressão também na Assembleia Legislativa e participar mais da
legislatura estadual. É uma entidade muito organizada, formadora de
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opinião. É o agente comunitário que está ali na casa do humilde, na casa
do povo do Maranhão diariamente, que opina, que dá opinião e que
muda muitas vezes a ideologia, muda muitas vezes o que até aquela
pessoa está pensando. Então é uma classe importantíssima, que merece
a nossa atenção e que nós de fato teremos e devemos ajeitar. Como a
negociação aqui não cabe apenas, Deputado Rafael Leitoa, apenas a
voz da oposição. E ontem a Deputada Tema também fez um discurso
muito eloquente aqui, como os outros discursos que ela vem fazendo,
mas não cabe apenas à oposição, cabe também aos Deputados da Base
do Governo marcarem uma reunião com o Secretário Lula e debater o
assunto. Cabe a essa Comissão de Saúde debater o assunto. É um
assunto que existe, que está a meio caminho andado e que podemos,
aqui nesta Casa, resolver e assim ganharmos muitos pontos, ganharmos
muito prestígio com essa classe que é uma classe importantíssima no
nosso estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento n.º 031/2019, de autoria da Deputada Helena Duailibe
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 032/2019, de
autoria da Deputada Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento n.º 033/2019, de
autoria do Deputado César Pires (lê). Como vota a Deputada Daniella
Tema?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA - Deferido.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deferido. Requerimento nº 035/2019, de
autoria do Deputado César Pires (lê). Como vota a Deputada Daniella
Tema?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA - Deferido.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deferido.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Não há orador inscrito. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Pelo Tempo da Liderança do PSDB, Deputado Wellington
do Curso, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria e imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
desde a semana passada, nós temos nos debruçado sobre um tema
muito importante e que é muito caro para nós, que é sobre a saúde
pública no estado do Maranhão. Desde o início do nosso mandato em
2015, o primeiro mandato, primeira legislatura, nós fomos pessoalmente
ao Socorrão I, fomos pessoalmente ao Socorrão II, Hospital da Criança,
hospitais públicos da capital e do interior do estado, fomos também ao
hospital de Coroatá, por exemplo, até a UPA de Coroatá. Então é um
tema que é muito caro para todos nós, que é algo que nos consome,
algo que nos deixe deveras triste, chateado, decepcionado por ser
parlamentar, por ser político, porque as pessoas relatam que, para
serem atendidas na UPA, para serem transferidas de um hospital, para
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serem transferidas para UTI, precisam ligar para uma liderança política,
para um vereador, precisam chamar a atenção de alguma autoridade
para que possam ser atendidas. Isso é lamentável, principalmente nós
que fomos eleitos da legislatura passada graças ao nosso bom Deus e
aos votos conscientes e retornamos a esta Casa, mas lutamos contra a
velha prática política que consome o dinheiro público com desvio de
recursos público, com a corrupção desenfreada e com a má
administração. Chamo atenção para esses aspectos porque os relatos
são os mais diversos. No decorrer da semana, tivemos reunião com as
associações de pacientes de tratamento de doenças raras e genéticas e
é o mesmo sofrimento, é a mesma dor em ter que judicializar, em ter
que buscar os caminhos da justiça para que tenham um atendimento,
para que o Estado possa resolver, possa solucionar. Eu quero tratar do
sucateamento da saúde do estado do Maranhão. Na última sexta-feira,
nós estivemos na cidade de Matões do Norte e ouvimos o relato de
moradores, funcionários e de um médico, tratando de uma questão tão
importante, que o Governo do Estado, ao fechar o hospital, não deu
satisfação nenhuma. Somente depois da manifestação, da reivindicação
de funcionários e da população é que disseram que o hospital ia ser
fechado para reforma. Até então, ninguém sabia, nenhum médico,
nenhum enfermeiro, ninguém. Em dezembro, um médico desconfiou
do que estava acontecendo porque os relatórios estavam sendo
alterados, fraudados para diminuir a produção do hospital. Nós já
temos essa documentação. Estamos juntando mais documentos para
que possamos fazer de forma oficial, para que não sejamos acusados
de leviandade, para que possamos fazer uma oposição com
responsabilidade. E nós constatamos a fraude em documentos públicos.
A produção do hospital nos meses, por exemplo, de outubro, de
novembro e dezembro, chegando a oitenta, cem atendimentos com
cirurgias. E o documento oficial da EMSERH com quarenta e oito, com
quarenta, com o número reduzido. Mas isso tinha um intento, tinha
um objetivo. Era para dizer que o hospital não estava tendo produção,
para poder fechar as portas do hospital. O Governador Flávio Dino
faz um extermínio silencioso da população, um extermínio silencioso
da população, um extermínio silencioso da população de forma covarde.
Aquele cidadão lá de Matões do Norte e de catorze municípios próximos
não vão ter mais o atendimento em Matões do Norte. Porque fizeram
uma reunião semana passada com vereadores e prefeitos e Secretários
de Saúde, e esta semana novamente, estão mudando o perfil do hospital.
O hospital será uma clínica. E aí o cidadão que sai de Urbano Santos,
sai de Chapadinha, sai de Itapecuru, sai de Cantanhede, das cidades
próximas que são atendidas pelo hospital vão passar muito mais
necessidades. E quem tem seu o Golzinho, quem tem o seu Uno, quem
tem o seu carro coloca combustível no carro e vem para São Luís em
estradas esburacadas, colocando em risco a própria vida. Mas quem
tem condições faz isso. E o pobre, o hipossuficiente, aquele que não
tem condições como que vai fazer? Vai ficar à mercê da sorte, de um
governo que veio ganhando a primeira eleição e a segunda eleição com
um projeto de mudança que seria a mudança para o povo do Maranhão.
Mas, ao contrário, ele faz um extermínio silencioso dessa população
mais pobre, da população do nosso Estado. Estamos atentos, vigilantes
e exercendo o nosso papel parlamentar de fiscalizar o Executivo, a
aplicação do dinheiro público. E quando eu falo das ações do Executivo
e fiscalizar aplicação do dinheiro público, um questionamento nosso
desde o ano passado. Em duas operações da Polícia Federal, identificado
o desvio de recurso público da saúde do Maranhão. Onde foi parar os
18 milhões desviados da saúde do Maranhão? E quando vão devolver
os 18 milhões desviados da saúde do Maranhão? Isso é sério, é grave,
é desvio de recursos, é corrupção. E o Maranhão precisa enfrentar a
corrupção. Para onde foram os 18 milhões desviados na saúde do
Maranhão? Com a palavra, o Senhor Governador Flávio Dino.
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A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
telespectadores, ouvintes da Rádio ALEMA, telespectadores da TV
Assembleia, meus amigos maranhenses, estive ontem aqui nesta
Plenária para defender realmente a causa dos agentes comunitários de
saúde e hoje estou aqui para prestar esclarecimentos acerca das
reivindicações dos agentes aqui ontem, Deputado Wellington, Deputado
Adriano, eu gostaria aqui de esclarecer alguns pontos para V. Ex.ªs.
ontem, ao sentar com a secretária-adjunta, Dra. Carla Trindade, e junto
com dois representantes dos agentes comunitários de saúde e agentes
de endemias, nós já deixamos marcado para o dia 26 uma nova reunião
na qual serão levantados os municípios atualizados que fizeram a adesão
e também a relação atualizada das equipes que estão aptas a receber os
10% propostos pela lei, também ficou acordado, foi cobrado e foi
reivindicado e de prontidão foi atendido pela Secretaria de Saúde, uma
capacitação para que esses agentes possam atender os 80% dos
cadastros, eles relataram ter muitas dificuldades na hora do
preenchimento do cadastro e assim perder informações, prejudicando
assim que eles atendam a meta estabelecida para que recebam essa
bonificação dos 10%. E, a partir do mês de março também já entrou no
orçamento, estão só aguardando abrir o orçamento do Estado, a partir
do mês de março, esse valor dos 10% já será pago para as equipes que
atendam os pré-requisitos e agora também, Deputado Adriano, requer
do sindicato, dos agentes também, cobrarem aos municípios. Os
municípios também têm que dar condições para que essa classe possa
trabalhar e possa atender. Como é que vão conseguir atender os 80%
que é estabelecido se eles não tiverem condições dignas para trabalhar?
Se não tiverem de fato com os prontuários eletrônicos, se não tiverem
de fato a capacitação para que possam responder esses prontuários de
forma completa e adequada? Então a Secretaria vai fazer a parte dela,
a Secretaria vai capacitar esses agentes comunitários de saúde e também
a gente pede a sensibilidade dos gestores municipais para que possam
ajudar nisso e também do sindicato para que cobre junto aos municípios,
para que os municípios façam a parte. Não adianta o Estado se propor
a pagar, atender a lei e os municípios não fazerem a sua parte. Então,
nós estamos aqui também mais uma vez para prestar esclarecimentos
e para prestar conta do que foi reivindicado ontem para a Secretaria
que, como eu já imaginava, que com o compromisso do Secretário
Carlos Lula e do Governador Flávio Dino, eu sabia que eles iriam
atender e iriam se sensibilizar com essa situação, agora nos resta
acompanhar e aguardar para que, de fato, esses requisitos dos agentes
comunitários de saúde sejam alcançados e que, de fato, o Governo do
Estado atenda a lei e as reivindicações.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputada Daniella Tema, Deputado Wellington do Curso, um aparte,
por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –Não tem aparte porque ela está pelo Tempo
da Liderança. Bloco Parlamentar Democrático, PR/PMN, Deputado
Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, declina.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Bloco Parlamentar Democrático, declina.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, declina. MDB, declina. PV, declina.
VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pelo Tempo da Liderança do Bloco Unidos
pelo Maranhão, Deputada Daniella Tema, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington do Curso, por 10
minutos.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Sexta Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia treze de
fevereiro de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael
Leitoa.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia
Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Ciro Neto, Daniela Tema, Detinha, Doutor Leonardo, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Hélio Soares, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Wellington do
Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores
Deputados: Edivaldo Holanda, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Othelino Neto, Rildo Amaral, Roberto Costa e Vinícius Louro. O
Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados (as): Pará Figueiredo, Doutor Yglésio, Doutora Thaiza
Hortegal, Wendell Lages, Pastor Cavalcante, Duarte Júnior, Wellington
do Curso e Daniela Tema. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, a Presidente informou que a inscrição da Deputada
Ana do Gás ficou transferida para a próxima Sessão e declarou aberta
a Ordem do Dia, submetendo à apreciação do Plenário que aprovou o
Requerimento nº 023/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula,
solicitando que seja realizada, no dia 14 de março próximo, Sessão
Especial, pela Campanha da Fraternidade 2019, lançada pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. Sujeito a
deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 030/2019, de
autoria da Deputada Ana do Gás, subscrito pelos Deputados Neto
Evangelista e César Pires, encaminhando mensagens de pesar aos
familiares dos dez atletas que morreram de forma trágica, em um incêndio
no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. No primeiro
horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Adelmo Soares.
No tempo dos Partidos e Blocos os Deputados Doutor Leonardo Sá e
Rafael Leitoa falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
PR/PMN e o Deputado Hélio Soares falou pela Liderança do Bloco
Parlamentar Democrático/PR. As demais agremiações declinaram de
usar o tempo a elas destinado. No Expediente Final, não houve oradores
inscritos. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado
o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 14 de fevereiro de 2019.

Ata da Quarta Sessão Ordinária da Primeira Sessão
Leg islativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia onze de
fevereiro de dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
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Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Doutora
Helena Duailibe.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, César
Pires, Ciro Neto, Daniela Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio
Honairser, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Professor Marco Aurélio, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Andreia Rezende, Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, Edivaldo Holanda, Neto Evangelista, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles e
Rildo Amaral. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Na sequência, efetuou-se a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovada e do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs: 029/19, de
autoria do Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre a exigência de
comprovação de equidade salarial entre homens e mulheres para as
empresas que contratarem com o Poder Público Estadual; 030/19, de
autoria do Deputado Zé Inácio Lula, que dispõe sobre o período mínimo
de gratuidade nos estacionamentos dos Shopping Centers, centros
comerciais, supermercados, hipermercados, rodoviárias, aeroportos,
portos e hospitais; 031/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que
institui alterações da Lei nº 10.169, de 05 de dezembro de 2014, com
nova redação dada pela Lei nº 10.412 de 05 de janeiro de 2016, que
dispõe sobre a proteção a todos os animais no âmbito estadual; 032/
19, de mesma autoria, dispondo sobre a proibição de cobrança da
prova de segunda chamada, substitutiva e similares, estabelece sanções;
033/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre
garantia de embarque em transporte aquaviário ao profissional de
medicina; 034/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
dispondo sobe a destinação dos cães da Polícia Militar do Maranhão,
que não estiverem aptos para o serviço na corporação; 035/19, de
mesma autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização
de banheiros químicos adaptados à pessoa com deficiência ou
mobilidade reduzida nos eventos organizados em espaços públicos ou
privados, realizados no Estado do Maranhão e 036/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre o pagamento de
recompensa por informações que auxiliem os órgãos de segurança
estaduais nas investigações criminais; Requerimentos nºs: 023/19, do
Deputado Zé Inácio Lula, solicitando que seja realizada, no dia 14 de
março próximo, Sessão Especial da Campanha da Fraternidade 2019,
lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB; 024/
19, do Deputado Adelmo Soares, enviando mensagens de congratulações
ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal de Aldeias Altas,
parabenizando-os pela passagem do aniversário de fundação da cidade,
ocorrido no mês de fevereiro; 025/19, do Deputado Wellington do
Curso, à Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos
Servidores, Senhora Lilian Guimarães, solicitando informações quanto
ao efetivo atualizado da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de
Bombeiros Militar e Agentes Penitenciários, bem como o número de
aposentados das respectivas corporações e a projeção para
aposentadorias no ano em curso; 026/19, do Deputado Adriano, ao
Secretário Estado de Saúde, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula,
solicitando informações acerca da suspensão das atividades do Hospital
Regional de Matões do Norte; 027/19, do Deputado Duarte Júnior,
solicitando que seja registrado no Anais da Casa mensagem de pesar,
pelo incêndio ocorrido no Centro de Treinamento do Clube de Regatas
do Flamengo, no dia 08 de fevereiro de 2019, o qual resultou em 10
mortes e 3 feridos; 028/19, do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando
que seja desarquivado o Projeto de Lei n°247/2018, que dispõe sobre
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a atualização e consolidação da divisão político-administrativa entre
os municípios de Alto Alegre do Pindaré e Santa Luzia e 029/19, da
Deputada Doutora Helena Duailibe, enviando mensagens de
congratulações ao Frei Francisco Sales de Araújo, pelos profícuos 25
anos de sacerdócio; Indicações n°s: 048, 050 e 051/19, do Deputado
Vinícius Louro, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, ao Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Costa
Camarão e ao reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Magnífico
Reitor Gustavo Pereira da Costa para que tomem urgentes e inadiáveis
medidas no sentido de viabilizar no polo universitário da UEMA dos
Municípios de Pedreiras, Grajaú e Barra do Corda, os cursos de
gradu ação em Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia,
Administração e Ciências Contábeis; 049 e 072/19, também do
Deputado Vinícius Louro, ao Governador do Estado, ao Secretário de
Estado de Educação e ao reitor da Universidade Estadual do Maranhão,
solicitando um polo universitário da UEMA nos Municípios de Morros
e Esperantinópolis; 052 a 071, 076, 078, 079, 080 e 081/19, todos do
Deputado Vinícius Louro, ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor
Carlos Eduardo Lula, solicitando o envio de ambulância para
atendimento as necessidades emergenciais nos Municípios de Viana,
Morros, Grajaú, Barra do Corda, Tuntum, Lima Campos, Timbiras,
Carolina, Santo Antônio dos Lopes, Lago dos Rodrigues, São Roberto,
São Raimundo Doca Bezerra, Paulo Ramos, Lago da Pedra, Lago do
Junco, Conceição do Lago Açu, Vitória do Mearim, Peritoró, Trizidela
do Vale, Bernardo do Mearim e Igarapé Grande; 073/19, do Deputado
Wellington do Curso , ao Superintendente Regional do DNIT no Estado
do Maranhão, Senhor Gerardo de Freitas Fernandes, solicitando a
recuperação asfáltica na BR 135, principalmente, nos trechos: KM 0,
saindo de São Luís até o KM 90, povoado Entroncamento de Itapecuru
e, ainda, no trecho que vai de Matões do Norte até São Matheus; 074,
075 e 077/19, também do Deputado Vinícius Louro, ao Ministro de
Educação, Senhor Ricardo Vélez Rodrígues solicitando criação,
construção e implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão, o IFMA nas Cidades de Lago da Pedra,
Morros e Arari objetivando os cursos técnicos em: Eletrotécnica;
Eletrônica; Informática; Telecomunicações; Eletromecânica; Cozinha;
Alimentos; Edificações; Segurança do Trabalho; Logística;
Infraestrutura e Saneamento Ambiental; 082/19, do Deputado Ciro
Neto, ao Governador do Maranhão, solicitando a pavimentação da
Avenida Tancredo Neves, localizada no Município de Presidente Dutra;
083/19, de mesma autoria, também ao Governador do Estado
solicitando, a destinação de uma patrulha mecanizada para o Município
de Jatobá; 084/19, do Deputado Wendell Lages, ao Secretário de Estado
de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando o asfaltamento
e urbanização das seguintes avenidas localizadas no Entroncamento do
Município de Itapecuru-Mirim; 085 e 086/19, ambos do Deputado
Wendell Lages, ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edvaldo
Holanda Júnior, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
de São Luís, Senhor Antônio Araújo Costa solicitando a realização de
obras para sanar problemas estruturais na Avenida Odorico Amaral de
Matos, que interliga a Rua das Paparaúbas, no bairro do São Francisco,
a Avenida Ferreira Goulart e a Avenida Professor Carlos Cunha (também
conhecida como Av. Euclides Figueiredo), no bairro do Jaracati; 087/
19, do Deputado Fernando Pessoa, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a continuação das
obras do Hospital Estadual do Município de Pedreiras e 088/19, do
Deputado Márcio Honaiser, ao Governador Flávio Dino, bem como
ao Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Senhor Hewerton Carlos
Rodrigues Pereira, solicitando a implantação de um Complexo
Esportivo (quadra poliesportiva, academia ao ar livre e outros
equipamentos de lazer) no Povoado de Batavo, localizado no Município
de Balsas. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou à publicação, o Expediente lido pelo Primeiro Secretário e
deferiu, na forma regimental as Indicações acima mencionadas. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados (as): Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Edson Araújo, Wendell Lages,
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Daniela Tema, Ciro Neto, Fernando Pessoa, Duarte Júnior e Wellington
do Curso. A Deputada Doutora Cleide Coutinho relatou sua emoção
na inauguração da pavimentação do trecho que liga da MA Humberto
Coutinho (MA - 34) ao Paiol do Centro. A Deputada Helena Duailibe
defendeu a humanização dos serviços de saúde no Estado do Maranhão.
Por sua vez, o Deputado Edson Araújo agradeceu aos eleitores pelo
quarto mandato que ele começou a desempenhar no dia 1º de fevereiro
deste ano, destacando que sempre esteve ligado aos setores social e
pesqueiro ao longo de 30 anos. Na Tribuna, o Deputado Wendell Lages
agradeceu os votos recebidos em todo o Estado, em especial na região
do Vale do Itapecuru, onde obteve a maior votação e reafirmou seu
compromisso com o povo do Maranhão. Em seguida, ouviu-se a
Deputada Daniela Tema que lamentou a morte do servidor Moisés
Terêncio Batista de Oliveira Neto, que era lotado no Complexo de
Comunicação. Por sua vez, o Deputado Ciro Neto agradeceu pela
expressiva votação que recebeu, relatou sua trajetória de vida e reafirmou
seu compromisso com o povo do Maranhão. O Deputado Fernando
Pessoa que relatou visita realizada a Cidade de Barra de Corda, onde
acompanhou o Prefeito Éric Costa no lançamento do carnaval local,
classificando-o como o melhor carnaval do Maranhão. No seu turno, o
Deputado Duarte Júnior também lamentou a morte do servidor Moisés
Terêncio Batista de Oliveira Neto, evocando o pronunciamento de
Daniella Tema, acrescentando que a morte do servidor abriu uma grande
lacuna no Setor de Comunicação da Assembleia Legislativa do
Maranhão. Por fim, o Deputado Wellington do Curso se pronunciou
em defesa dos estudantes que lutam por uma vaga na Faculdade de
Medicina na Universidade Federal do Maranhão, parabenizando a
Assembleia Legislativa que no momento oportuno se posicionou em
defesa dessa causa. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo
a apreciação do Plenário que aprovou os Requerimentos nºs: 011/
2019, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, subscritos pelos
Deputado Fernando Pessoa, Ciro Neto, Professor Marco Aurélio,
Doutora Cleide Coutinho e Hélio Soares, enviando mensagens de
congratulação ao Prefeito do Município de Igarapé Grande, Senhor
Erlânio Furtado Luna Xavier, parabenizando-o por sua eleição ao Cargo
de Presidente da Federação dos Municípios do Estado do MaranhãoFAMEN, para o biênio 2019/2020; 017/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, para que seja convocada uma Sessão Solene, pelo
aniversário dos 400 anos da Câmara Municipal de São Luís e 018/
2019, de autoria do Deputado Adriano, que seja enviada mensagens de
congratulações ao Doutor Thiago Diaz, parabenizando-o pela sua
reeleição como Presidente da OAB-MA, bem como aos Diretores e
Secretários eleitos para a nova Diretoria e 020/2019, de autoria da
Deputada Mical Damasceno, para que seja encaminhado expediente
de aplausos ao Prefeito da Cidade de Viana, Senhor Magrado Barros e
a toda população vianense, pela passassem do centenário de criação da
Bandeira de Viana. O Requerimento nº 016/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa ficou transferido para a próxima sessão, devido
à ausência do autor. Sujeito a deliberação da Mesa, o Requerimento nº
019/2019, do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado
da Educação, solicitando informações sobre as escolas reformadas,
construídas ou reconstruídas, pelo Governo do Estado. Este
requerimento foi indeferido e o autor recorreu na decisão da Mesa ao
Plenário, sendo o mesmo incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária. Na forma do Regimento Interno, foram também incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs:
023/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio; 024/2019, de autoria do
Deputado Adelmo Soares; 025/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; 026/2019, de autoria do Deputado Adriano; 027/
2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior; 028/2019, de autoria do
Deputado Zé Inácio Lula e 029/2019, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se
o Deputado Professor Marco Aurélio, que relatou sua felicidade com a
vitória judicial acerca da Política Afirmativa que garante aos estudantes
maranhenses uma bonificação de 20% na nota do ENEM, afirmando
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que o povo, a Assembleia Legislativa do Maranhão e a Universidade
Federal do Maranhão estão juntos nessa luta. No tempo dos Partidos
e Blocos, ouviu-se o Deputado Vinícius Louro que, falando pelo Bloco
Parlamentar Unidos PR/PMN e pela Liderança deste Bloco, agradeceu
o Governo do Estado por atender a um pedido feito por ele, em nome
da população do Povoado Independência, no Município de Peritoró e
relatou ter protocolado uma Indicação solicitando a instalação de polo
do IFMA nas Cidades de Arari, Morros, Lago da Pedra, e
Esperantinópolis. O Deputado Duarte Júnior, falando pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, relatou que Supremo Tribunal
Federal considerou constitucional uma legislação do Paraná que entende
ser abusivo o corte, a suspensão de energia elétrica, fornecimento de
água, serviços essenciais na véspera de feriados e final de semana,
informando que protocolou um Projeto de Lei nesse sentido para
garantir esse direito para o povo do Maranhão. As demais agremiações
declinaram de usar o tempo a elas destinado. No Expediente Final não
houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 11 de fevereiro de 2019. Presidente Deputado
Othelino Neto. Primeira Secretária, em exercício Deputada Doutora
Helena Duailibe. Segunda Secretária Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Ata da Quinta Sessão Ordinária da Primeira Sessão
Leg islativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia doze de
fevereiro de dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Doutora
Helena Duailibe.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia
Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto,
Daniela Tema, Detinha, Doutor Leonardo, Doutor Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal,
Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil.
Ausentes os Senhores Deputados: Carlinhos Florêncio, Edivaldo
Holanda, Fernando Pessoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral e Zé Inácio
Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos
de Lei nºs: 037/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
concede ao aluno com deficiência locomotora, permanente ou
temporária, a prioridade na matrícula em escola da Rede Estadual mais
próxima da sua residência; 038/19, do mesmo Deputado, que institui o
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinário, para resgate,
primeiros socorros e atendimento de animais em vias; 039/19, ainda de
autoria do Deputado Wellington do Curso, instituindo o “Dia de
Incentivo ao Ciclismo” no Estado do Maranhão e 040/19, de autoria da
Deputada Detinha, dispondo sobre a exigência de valor mínimo, para
pagamento com cartão de crédito ou débito, no âmbito do Estado do
Maranhão; Requerimento nº: 030/19, da Deputada Detinha,
encaminhando mensagem de pesar as famílias dos dez atletas: Athila
Paixão, Artur Vinicios de Barros Silva, Bernardo Pisseta, Cristian
Esmério, Gerdson Santos, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da
Silva Matos, Rykelmode Sousa Viana, Samuel Thomas Rosa e Vitor
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Isaias, que morreram de forma trágica, no último dia 08, em um incêndio
no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, Rio de
Janeiro; Indicações nºs: 089 e 090/19, do Deputado Vinícius Louro, ao
Secretário Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto solicitando
a recuperação asfáltica da MA 245 nos trechos compreendidos entre
os Municípios de Lago da Pedra a BR 316, no Município de Bacabal;
bem como a recuperação asfáltica da MA 119 entre os trechos
compreendidos entre os Municípios de Lago da Pedra a Paulo Ramos;
091/19, da Deputada Doutora Cleide Coutinho, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, com encaminhamento para
o Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando a construção de uma ponte que ligue os bairros “Cangalheiro”
e “Ponte”, na Cidade de Caxias; 092/19, da Deputada Detinha, ao
Secretário de Estado de Saúde, Senhor Carlos Eduardo Lula, solicitando
a instalação um Centro de Hemodiálise, no Hospital Doutor Isaias, na
Cidade de Zé Doca, na região do Alto Turi. Esgotada a matéria sobre a
Mesa, o Presidente encaminhou à publicação, o Expediente lido pela
Primeira Secretária, após deferir as Indicações acima citadas. Em
seguida, concedeu a palavra ao Deputado Paulo Neto agradeceu ao
povo maranhense pelos quarenta mil votos que recebeu na última
eleição e relatou visita realizada a cidade de Urbano Santos para
participar da inauguração do hospital municipal. O Deputado Pastor
Cavalcante expressou sua gratidão a Deus e ao povo do Maranhão
pelo seu mandato, discorreu sobre sua história de vida, destacando que
é um homem de paz e não de guerra que veio para fortalecer esta
Assembleia Legislativa. Na sequência, a Deputada Mical Damasceno
externou sua gratidão ao povo do Maranhão pelos votos de confiança.
Agradeceu aos seus familiares e amigos e a Igreja Assembleia de Deus,
pelo apoio recebido. Também agradeceu ao Governador Flávio Dino e
ao Senador Weverton Rocha, que muito contribuíram para seu
direcionamento político, destacando que chega a Casa do Povo para
somar esforços e trabalhar pelo povo do Maranhão. Com a palavra a
Deputada Ana do Gás destacou ações do governo Flávio Dino em
Paulino Neves, Cururupu e Santo Antônio dos Lopes. Em seguida,
ouviu-se a Deputada Andreia Rezende agradeceu aos seus apoiadores,
lideranças e eleitores e seus familiares destacando o seu pai, o Francisco
Martins e o seu marido, o ex-Deputado Stênio Rezende; também
agradeceu à homenagem feita pelo Governador Flávio Dino no dia da
sua diplomação e reverenciou seus companheiros de trabalho, pela
forma carinhosa e cuidadosa com que tem sido tratada, ressaltando seu
compromisso com o trabalho diante da elevada importância do
Parlamento Estadual e do povo do Maranhão. Na Tribuna, o Deputado
Wellington do Curso lamentou o indeferimento do Requerimento de
sua autoria, solicitando informações sobre o anúncio de reforma e/ou
construção de 830 escolas pelo Governo do Estado. Por fim, o Deputado
Márcio Honaiser destacou o trabalho do governo Flávio Dino no sul
do estado, parabenizando a Secretaria de Cultura e a Secretário de
Educação pela série de eventos que vão levar para aquela população
conhecimentos, cultura, tecnologia e ensino. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou
que a Deputada Doutora Thaiza Hortegal e o Deputado Neto
Evangelista ficaram transferidos para a próxima Sessão e declarou aberta
a Ordem do Dia, submetendo à apreciação do Plenário o recurso contra
a decisão da Mesa, que indeferiu o Requerimento nº 019/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso ao Secretário de Estado da
Educação, solicitando informações sobre as escolas reformadas,
construídas ou reconstruídas, pelo Governo do Estado, através do
Programa “Escola Digna”. Este recurso foi discutido pelo autor, o
Deputado Wellington do Curso. Contudo, o Plenário manteve a decisão
da Mesa, contra os votos dos Deputados Adriano e Wellington do
Curso. Em seguida, também foram submetidos à deliberação do Plenário
o Requerimentos nº 016/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 049/2018, de
autoria do Poder Executivo, que foi transferido para próxima sessão a
pedido do autor; Foram aprovados os Requerimentos nºs: 024/2019,
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de autoria do Deputado Adelmo Soares, enviando mensagens de
congratulação ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal de
Aldeias Altas, parabenizando-os pela passagem do aniversário de
fundação da Cidade e 029/2019, da Deputada Helena Duailibe, subscrito
pelo Deputado Vinícius Louro, para que seja enviada mensagem de
congratulações ao Frei Francisco Sales de Araújo, pelos profícuos 25
anos de sacerdócio. O Requerimento nº 023/2019, de autoria do
Deputado Zé Inácio Lula, ficou transferido devido à ausência do autor.
Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs:
025/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, à Secretária
de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores,
solicitando informações quanto ao efetivo atualizado da Polícia Militar,
Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e agente penitenciários,
bem como o número de aposentados das respectivas corporações e a
projeção para aposentadorias em 2019; 026/2019, do Deputado Adriano,
ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira
Lula, solicitando informações acerca da suspensão das atividades do
Hospital Regional de Matões do Norte e 027/2019, do Deputado
Duarte Júnior, para que seja registrada nos Anais desta Casa mensagem
de pesar, solidarizando-se pelo incêndio ocorrido no Centro de
Treinamento do Clube de Regatas do Flamengo. Na forma do Regimento
Interno, foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o
Requerimento nº 030/2019, de autoria da Deputada Ana do Gás. Não
houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No
tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se a Deputada Doutora Thaiza
Hortegal que, falando pelo Bloco Solidariedade/PP, relatou os graves
problemas da comporta na barragem do Rio Pericumã, em Pinheiro,
que sofreu recentemente o rompimento dos cabos de aço, o que vem
ocasionando inundações em vários bairros ribeirinhos. Pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, falaram os Deputados Rafael
Leitoa que discutiu o funcionamento de pequenas farmácias no
Maranhão, destacando as dificuldades no cumprimento da Lei Federal
Nº 13.021/2014, que torna obrigatória a presença de um farmacêutico
durante o funcionamento das farmácias e Neto Evangelista que
agradeceu à população do estado que o reconduziu a esta Casa com
quase cinquenta mil votos, destacando a renovação do Poder Legislativo.
As demais agremiações declinaram de usar o tempo a elas destinado.
No Expediente Final, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo
a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 12 de fevereiro de 2019.
Presidente Deputado Othelino Neto. Primeira Secretária, em exercício
Deputada Doutora Helena Duailibe. Segunda Secretária Deputada
Doutora Cleide Coutinho.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/
2018-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3710/2018-AL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
– ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, no dia 28 de fevereiro às 09:30h, pelo sitio
www.comprasnet.gov.br para Aquisição de materiais permanentes para
o Núcleo de Áudio e Revisão de Taquigrafia da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, conforme especificações constantes do Anexo
I - Termo de Referência do Edital. O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.br e
www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido
gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo
de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis,
das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. São Luís, 14 de
fevereiro de 2019. Arthur Baldez Silva Pregoeiro da ALEMA De acordo:
André Luís Pinto Maia Presidente da CPL.
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:
Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;
c) Medida da página em formato A4;
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